
zÓk|odní školo česk.Í KrumIoV, PIešivec 249
Plešivec 249,  38t  ot  Česrr/  K lumlov

l!,ltt-tl',Y..9
Protoko| o zadávacím iízení pro VZMR ||. kategorie

(pÍedpok|ádaná hodnota zakázky od í00 00í Kč do 400 000 Kč bez DPH)
mimo reŽim zákona 1372006 sb.' o verejnÝch za*.* 

1lť"Ťf,"' llo."]ljfÉ::ť;.'l]lH'rj"y"n 
*kázek ma|ého roz8ahu pi'ÍspěvkovÝmi organizacemi

í. Údajé o zádavab|i: zák|adnÍ Ško|a Českf Krum|ov, P|ešivec 249
zastoupena: Mgr. Jaros|ava Neumannová (ředite|ka ško|y)
|Čo: 00583740
Kontaktn| osoba: Mgr. Lukáš Boháě (te|.773 444 585)
e-mail: zsplesivec@zsplesivec.cz

í.í Název akce:
l|a|ování a oprava |ntoriÓru v prostorcch budovy ško|ní iide|ny v ZŠ ceskf Krum|ov' P|ešlvec 249

í.2 EvidoněnÍ ěb|o zakázky': o7no16

2. PŤedmět vÝbě]ového iízení:
Pi'edmětem p|nění veieiné zakázky je:
ma|ovánÍ a oprava interiéru Ve stanovenlch prostorech ZŠ Českf Krum|ov, P|ešivec 249:
a) ško|ní jíde|na zŠ Česk! Krum|ov, P|ešivec 249

součástÍ zakázky ie pĚÍpadné škrábání pŮvďnÍho nátěru pi'ed nátěrem sokl , pŤÍpadné škÉbání a opravy omítek (sádrovánÍ'
broušení, kytování), odvoz a |ikvidace vznik|ého odpadu (napi. nádob od použitÝch barev)' zakrytÍ svítide| a vniti'nÍho vybaveni
prostor, použití |ešenÍ a k|id prostor

TEL. /FAX:  380 728 252 .  E -MAIL:zsp les ivec@zsp les ivec .cz
tčo:  oos83z40 .  D|č:  czoos83740 .  Bonkovní spo|ení:  Čsoa Česry  KÍum|ov
Účet  č.2 l  2082343/0300



ZÓk|odní školo česk'rÍ Krum|ov, Plešivec 249
Pleš|vec 249,  38t  ot  česr ' |  K lumtov

2.í Druh veÍejné zakázky:
VeŤejná zakázka ma|ého rozsahu

zš p l rštvrc
č t s r Ý  x l u r r o v

3..[|3to plněn| voňoJné zakázky;
ZŠ Českf Krumlov, P|ešivec 249, 38í 0í ČeskÝ Krum|ov

4' Doba p|nění veŤojn z3kezky
Veškeré p|něnÍ dané piedmětam veiejn é zAkázky 07 12016 budou provedeny d|e dohody s vítěznou Íirmou a konkretizovány v
ávazné obiednávce ěi sm|ouvě o dÍ|o.
Témin Ea|izace ie stanovon na období h|avních o]ázdnin. no|dé|e do í0. 8. 20í6.

5. va]ianbí ňešgn|
zadavata| nopřpouští vaÍiantnÍ ňešenl nabÍdky.

6. Požadavky na zprisob zpracování nabÍdky, včotně nabídkové Geny
Nabídková cena bude uvedena v č ské měně v ě|eněnÍ cena b6z DPH, l/'Ěe DPH a cena včétně DPH. Nabídková cena v tomto
č|eněn| bude uvď6na v Nabidkovém |istu (PrÍ|oha č. 2)' iako nedÍ|ná součást návrhu nabídky této vÝzvy.
Uchazečem navržená cena io c6nou pevnou, nejvÝše pťÍpustnou a zahmuiÍcÍ vešk6ré nák|ady n né pro p|nění zakázky.
NabÍdkovou cenu nenl moŽné pi'ekročit nebo měnit a uchazeč je váán nabldkovou cenou po ce|ou dobu p|něnÍ veiíejné zakázky.
Nabldkovou cenu je mďno pbkročit pouze z dúvodu změny ákona o DPH s dopadom na nabídkovou cenu.

7. Proh|ídka mbta p|něnÍ
zadavatg| doooruěuio oslovonÝm uchgzočúm osobnÍ Droh|Ídku mí8ta D|něnl Dlo zaměřaní D1o3tor ko stanovení canové
!!!!híc!!y! Proh|ídku mÍsta p|něnÍ |ze dom|uvit na te|ďonu 773 444 581 (Mgr. Jaros|ava Neumanová, iedité|ka ško|y) nebo
773 444 585 (MgÍ' Lukáš Boháč, ástupce Íedite|ky ško|y).

TEL./FAX: 380 728 252 . E-MAIL:zspleslvec@zsplesivec.cz
tČo: oosgsl40 . D|č: czoo58374o . Bonkovn| spo|ení: čsoe ČesrÝ Kíum|ov
ěe|  č.2 l2o82343/0300



z6k|odní školo českÝ Krum|ov, Plešivec 249
Plešlvec 249,  38t  ot  Česrr/  K lum|ov

Íl,|'.!.š",J.:.Ý
8. l|isb a blmín pÍo doručoní nabÍdok
Termín pro doručenÍ nabÍdek: 24. 6. 20í6 do í0:o0 hodin.
e.mailem na adr66u: zsp|esive@z8p|esivec.cz nebo |ukas.bohac@z8p|e8ivec.cz nebo o8obně či poštou do kancé|áÍé ředib|ky
ško|y do 24. 6. 20í6 do í0:00 hodin
(adÍgsa pro doručení: zák|adnÍ ško|a ČeskÝ Krum|ov, P|ešivec 249, 38í 0í českÝ Krum|ov)

9. Doklady
NabÍdka uchazeče musl bÝt podána pÍgemně (na vÝše zmíněné cmai|ové adÍesy nebo o8obně do kance|ái'e i'edite|ky ško|y).

í0. HodnotlcÍ kÍ|ÚáÍ|a
HodnďÍcÍm kÍitéÍiem je ce|ková nabÍdková cena boz DPH s váhou 100%.
Pred|ož6né nabÍdky uchazéěú budou hodnoceny 27. 6. 20í6 v í2:00 hodin.
Jako nejvhodnějšÍ bude VybÉna nabÍdka uchazeče s neiniŽšÍ nabídkovou cenou po sp|nění pfudmětu vei'ejné zakázky.

íí. TeÍmín os|oYení uchazeč : í3. 6. 20í6

Hodnoc'ení nabídek a inÍoÍmace Účastr|Ík vÝběrového ízon|i 27' 6' 2016

Složeni vf běrové komise:

Mgr. Jaroslava N umannová, .bdiblka ško|y a pÍedsedkyně komise
Mgr' Lukáš Boháě, ástupce Ítdite|ky ško|y
Ladislav Meškán' 8právce škov

K pied|oženÍ nabÍdek byli vyzváni4 uchazďÍ.
Ke dni ukončenÍ vÍzvy veÍeiné zakázky 24. 6. 20.16 by|y zas|ány progtibdnictvÍm e-mai|ové adÍe8y
iaroslava.neumannova@zsp|esivec.cz a zsp|esivec@zgp|esivec.cz nebo osobně doneseny do kance|áb lbdito|ky ško|y h^o
nabÍdky:

TEL./F^X: ll0 728 252 . E-M^lL:r.plo.lv.c@rrpl..lvec.cz
|Čo: 00563740 . D|č: cz00583740 . lonlovnÍ tpo|.n|| čso! č..rÝ KÍum|ov
ě. l  č.2l2082l43/0s00



zok|odní školo
P leš ivec  249 '  38 l  0 l

ČesklÍ Krumlov, Ptešivec 249
českÝ  K lum|ov

zš p l rštvec
č t s r Ý  x l u u t . o v

PoĚadí
doručení

Nabídka firmy Vyhově|a-
nevyhově|a (vč.

zdúvodnění

Cena celkem
v K č s D P H

Da|ší kritéria Termín p|nění PoŤadí
vyhodnocení

I
24 .6 .2016

Vladim Boieckf
Malíi-natěrač
Urbinská 148
381 01 ěeskf Krum|ov
ICO: 735 38124

Vyhověla 337 000 Kě Proh|ídka místa p|nění L

Nabídku nopiod|oži|y f|rmy:
Miros|av Mischko, ma|íbké a natěraěské práce, P|ošivecká ě.p. '|28' Českf Krum|ov - P|ešivec, 381 oí
Vác|av Landa - DUHA. Věti'nl. ŠkolnÍ 243 . PsČ 38211. |Čo í 5788644
D m barev, Tovární 133, 381 oí ČeskÝ Krum|ov

H|avním kritáriem pž| vfběru byla nabízéná cena pŤi dodÉení ák|adní požadavk .

Jako nejvÍhodnějšÍ by|a vybrána nabídka: V|adim BoieckÝ, malíi.natěrač, Urbinská 148,381 01 českÝ Krum|ov, |Čo: 735 38 124

Zdtivodněni: Firma splniIa podmínky vfběrového íízeni.

V Českém Krumlově 27 ' 6' 2016

TEl./FAX: 380 728 252 . E-MAl l:zsplesivec@zsptesivec.cz
tČo:  oosegz40 .  D|č:  czoo58374o .  Bonkovní spo|ení:  čsos  česrÝ  KÍum|ov
Úče|  č.2 l  2082343/0300


