PROTOKOL O ZKRÁCENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO VZMR II. KATEGORIE
(předpokládaná hodnota zakázky nad 25.000,- Kč do 100.000,-Kč bez DPH)
Název zakázky:

Pergola pro město Český Krumlov

Evidenční číslo zakázky:

VZCK 0047/201/OVV

Zadavatel:

město Český Krumlov, zastoupené Ing. Vendulou Roučovou, vedoucí odboru vnitřních věcí
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Předmět zakázky:

Výroba a montáž přístřešku/pergoly na zahradu k budově Městského úřadu Český Krumlov.

Podmínky:

Rozměry 2,5 x 2,5 m, výška 2,5 m. Jedná se o čtyři dřevěné sloupky, plochou střešní konstrukci, která bude překrytá polykarbonátovými
deskami. Pergola bude pevně spojena se zemí, patky sloupků budou zabetonované do země.

Hodnotící kritéria:

Nabídková cena bez DPH

Místo / termín plnění: Zahrada Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
Do konce roku 2017.
Termín oslovení uchazečů:

28. 8. 2017, 3. 10. 2017 – dodatečné oslovení subjektu z důvodů obdržení pouze dvou nabídek

K předložení nabídek bylo vyzváni 4 uchazeči.
Pořadí
doručení

Nabídka firmy

Vyhověla-nevyhověla (vč.
zdůvodnění)

1.

Tesařství David Velíšek

Vyhověla

2.

Milan Jakubec

Nabídka nebyla předložena

3.

Pergoly Kučera

Vyhověla

4.

Střechy Dobra

Nabídka nebyla předložena

Cena celkem v Kč
bez DPH

Tesařství David Velíšek

Pořadí
vyhodnocení

25 438,- Kč

do konce roku 2017

1.

57 175,- Kč

do konce roku 2017

2.

Nabídku nepředložili tito vyzvaní uchazeči: Tesařství David Velíšek, Pergoly Kučera
Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka:

Termín plnění

Zdůvodnění: David Velíšek předložil nabídku na pergolu, která splnila požadavky zadavatele a nabídl za ni nejnižší cenu.

Níže podepsaní činí svým podpisem kromě odsouhlasení hodnocení i čestné prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu k předmětné zakázce. Prohlašují, že se
nepodíleli na zpracování žádné z nabídek, které byly předloženy, nemají osobní zájem na zadání zakázky ani je nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný
poměr s uchazeči. Dále prohlašují, že se zřetelem k výsledku zadávacího řízení se jim nedostane žádné osobní výhody a neutrpí újmu. Níže podepsaní výslovně
prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s hodnocením nabídek.
Dne:

17. 10. 2017

Zpracovala:

Ing. Vendula Roučová

Podpis: ....................................

