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

Provedení revize el. zařízení v objektech Městského úřadu Český Krumlov

Zadavatel:

město Český Krumlov (prostř. odboru vnitřních věcí Městského úřadu Český Krumlov), náměstí Svornosti 1, Český Krumlov

Předmět zakázky:

Provedení revize el. instalací, hromosvodů a el. spotřebičů a prodlužovacích kabelů v budově radnice a Městského úřadu
Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov.

Podmínky:

revize el. instalace (radnice),
revize hromosvodu (radnice),
revize nouzového osvětlení (Kaplická 439),
revize el. spotřebičů a prodlužovacích kabelů (oba objekty),
revize výpočetní techniky (oba objekty).

Hodnotící kritéria:

Výše nabídkové ceny za dílčí revize:
a) revize el. instalace
b) revize hromosvodů
c) revize nouzového osvětlení
d) revize el. spotřebičů a prodluž. přívodů třídy ochrany I / třídy ochrany II

Místo / termín plnění: Budova radnice, budova MěÚ Kaplická 439 / v první polovině roku 2018.
Termín oslovení uchazečů:

Uchazeči byli osloveni v první polovině měsíce ledna 2018.

K předložení nabídek byli vyzváni 3 uchazeči.
Pořadí
doručení

1.

2.

Nabídka firmy

Ing. František Keřka
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených el. zařízení
370 01 České Budějovice, Hlinsko 34
IČ: 183 19 378
Elektromontáže Jan Minařík
Chvalšiny 309
382 08 Chvalšiny
IČ: 71985590

Vyhovělanevyhověla (vč.
zdůvodnění)

vyhověla

vyhověla

Cena celkem v Kč s DPH

a) 27.500 Kč
b) 3.800 Kč
c) 4.300 Kč
d) 66 Kč/kus / 55 Kč/kus
a) 30.000 Kč
b) 5.000 Kč
c) 5.000 Kč
d) 65 Kč/kus / 60 Kč/kus

Termín
plnění

Pořadí
vyhodnocení

dle
požadavku

2.

dle
požadavku

3.

3.

Píšek Jaroslav
Urbinská 140
381 01 Český Krumlov
IČ: 60636459

vyhověla

a) 24.500 Kč
b) 3.000 Kč
c) 3.700 Kč
d) 60 Kč/kus / 50 Kč/kus

dle
požadavku

1.

Nabídku nepředložili tito vyzvaní uchazeči: --Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče č. 3 – Jaroslav Píšek, Urbická 140, 381 01 Český Krumlov.
Zdůvodnění: Vybraný uchazeč nabídl zadavateli nejnižší nabídkovou cenu, a to ve všech dílčích kritériích resp. revizích, které byly požadovány.

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: 13. 2. 2018
Zpracovala a schválila: Ing. Vendula Roučová, vedoucí odboru vnitřních věcí
Podpis: ....................................

