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

Nákup kancelářského nábytku pro kancelář 118 – vedoucí OŠSM (budova Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov)

Evidenční číslo zakázky:

VZCK 0056/2017/OVV/DB

Zadavatel:
Krumlov

Město Český Krumlov, odbor vnitřních věcí, vedoucí odboru ing. Vendula Roučová, nám. Svornosti 1, 381 01 Český

Předmět zakázky:
hrany, požadavky dle nákresu)

kancelářský nábytek – rohové pracoviště s kontejnerem, stůl jednací oválný, kartotéka, skříň šatní, skříň policová (ABS

Podmínky:

Dodání poptávaného zboží na MÚ Č. Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov, včetně dopravy a montáže

Hodnotící kritéria:

Cena jako hlavní kritérium

Místo / termín plnění:

do konce roku 2017

Termín oslovení uchazečů:

25. 9. 2017, cenové nabídky do 20. 10. 2017 včetně, umožněna prohlídka a možnost zaměření místnosti

K předložení nabídek byli vyzváni 3 uchazeči.
Pořadí
doručení

1.

2.

3.
*)

Nabídka firmy

K + V Interiér s.r.o., Pražská
tř. 1813/3, 370 04 České
Budějovice
IMEGO s.r.o., Husova tř.
1821/4,3 370 01 České
Budějovice
OFFICE DEPOT s.r.o.,
Floriánova 2461, 253 01
Hostivice

Vyhověla-nevyhověla
(vč. zdůvodnění)

Další kriteria**)

---

Termín plnění

Pořadí
vyhodnocení

dodržen

1.

vyhověla

31 386,81 Kč

vyhověla

33 830,10 Kč

---

dodržen

2.

vyhověla

40 620,30 Kč

---

dodržen

3:

měnitelný ukazatel dle konkrétního typu zakázky
je možné uvést hodnocení dalších podmínek dle konkrétní veřejné zakázky

**)

Cena celkem v Kč
bez DPH

Nabídku nepředložili tito vyzvaní uchazeči:

-----

Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka
K + V Interiér s.r.o., Pražská tř. 1813/3, 370 04 České Budějovice
Zdůvodnění: Hlavním hodnotícím kritériem byla cena. Dodavatel dodržel požadavky zadavatele a nabídl 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:

18. 12. 2017

Zpracovala: Ing. Dagmar Bláhová
Podpis:
Dne:

18. 12. 2017

Schválila: Ing. Vendula Roučová
Podpis:

