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Mgr. Ilja
Kašík

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Nadlimitní veřejná zakázka na služby rozdělená na části s názvem:
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Restaurování movitého historického
mobiliáře a obrazů“
(dále jen „Veřejná zakázka“)
vyhlášená v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Část 8: „Obraz – Robert Belarminus“

IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Název:
Město Český Krumlov
Sídlo:
Náměstí Svornosti 1/0, 38101, Český Krumlov
IČ:
00245836
DIČ:
CZ00254836
Zastoupený:
Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE
(pověřen výkonem zadavatelských činností v rozsahu dle ustanovení § 151 zákona)
Název:
IK consult s.r.o.
Sídlo:
Živného 1254/8, 635 00 Brno
Kontaktní adresa:
Lipová 906/1, 602 00 Brno
IČ:
27713326
Jednající:
Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem
Kontaktní osoba:
Mgr. Ilja Kašík, tel.: +420 604 665 171, e-mail: i.kasik@ikconsult.cz

I. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – restaurátorské práce potřebné k obnově
poškozeného mobiliáře a obrazů z areálu bývalého kláštera minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově. Restaurátorské práce jsou prováděny v rámci
projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ v rámci celkové revitalizace objektu areálu
bývalého kláštera minoritů, který je nemovitou kulturní památkou, nacházející se na území městské
památkové rezervace Český Krumlov zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.

II. Cena sjednaná ve smlouvě
Cena sjednaná ve smlouvě:
39.500,- Kč bez DPH

III. Identifikace vybraného uchazeče
Obchodní firma (název):
Helena Mücková, ak. mal.
Sídlo:
Na okruhu 394/3, Praha – Libuš, Písnice
IČ:
67282831
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IV. Seznam posuzovaných nabídek, nabídková cena
číslo
uchazeč
nabídky
Helena Mücková, ak. mal., sídlem: Na okruhu 394/3, Praha – Libuš, Písnice, IČ:
38.
67282831, Celková nabídková cena: 39.500,- Kč bez DPH
Theodorik, s.r.o., sídlem: Národní obrany 936/15, Praha 6 - Bubeneč, 16000, IČ:
44.
26467607, Celková nabídková cena: 445.000,- Kč bez DPH (Za dílčí část č. 8: 59.000,- Kč
bez DPH)

V. Identifikace uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně odůvodnění
Seznam vyřazených nabídek:
číslo
uchazeč
důvody vyřazení
nabídky
Theodorik, s.r.o., sídlem Národní obrany
Uchazeč podal nevhodnou nabídku ve
44.
936/15, Praha 6 - Bubeneč, 16000, IČ:
smyslu § 22 odst. 1 písm. a) zákona.
26467607
VI. Hodnocení nabídek
Seznam hodnocených nabídek:
číslo
uchazeč
nabídky
38.

Helena Mücková, ak. mal., sídlem: Na okruhu 394/3, Praha – Libuš, Písnice, IČ: 67282831

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona
základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se celková nabídková cena v
Kč bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky. Nabídky jsou seřazeny podle absolutní výše
celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Výsledné pořadí nabídek:
1.
-

Nabídka uchazeče Helena Mücková, ak. mal.
celková nabídková cena: 39.500,- Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného doporučila hodnotící komise zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem,
jehož nabídka se umístila na 1. místě.

VII. Subdodavatelé vybraného uchazeče uvedení v nabídce
---

V Brně, dne 30. 10. 2015

……………………………………………………………………
Mgr. Ilja Kašík
IK consult s.r.o.
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