Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu
zpracovává oprávněná osoba pro VZ ZPŘ
Evidenční číslo veřejné zakázky: VZCK 0026/2021.

A. Název akce: Pomůcky do učeben fyziky a biologie - ZŠ Za Nádražím Český Krumlov
B. Věcně příslušná organizační jednotka: odbor správy majetku a investic.
C. Návrh zpracoval: Zdeněk Kmoch
D. Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka zadávaná v režimu jednacího řízení bez uveřejnění podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, na stavební práce.

E. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (Kč bez DPH): 1.308.340,- Kč bez DPH
F. Finanční krytí: Kapitálový rozpočet, OJ 56, ORG 980 ZŠ Za Nádražím Bezbariérovost.
G. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pořízení výukových pomůcek do učebny fyziky po provedených
stavebních úpravách dle předložených specifikací.
H. Místo plnění:
ZŠ Za Nádražím č. 222, Český Krumlov, učebny fyziky a přírodopisu .

I. Termíny plnění:
Předpokládaný termín zahájení: srpen 2021.

J. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů:
Nad rámec běžně požadovaného prokázání splnění kvalifikace (základní způsobilost, profesní
způsobilost, kritérium technické kvalifikace) není vyžadováno splnění žádné kvalifikace.

K. Návrh základních hodnotících kritérií vč. uvedení jejich váhy
Nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

L. Způsob hodnocení nabídek
Nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

M.

Případně metodické pokyny poskytovatele dotace

N. Návrh složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Členové komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek:
titul, jméno, příjmení
odborná způsobilost
funkce
Mgr. Dalibor Carda
ne
starosta
JUDr. Karel Laczkó
ne
právník
Ing. Petr Pešek
ano
vedoucí
Mgr. Tereza Vondroušová
ne
referent
Mgr. Ivana Severová
ne
ředitelka
Náhradníci členů komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek:
titul, jméno, příjmení
odborná způsobilost
funkce
Ing. Josef Herman
ne
místostarosta
Mgr. Radim Rouče
ne
tajemník
Zdeněk Kmoch
ano
technik
Mgr. Štěpánka Kučerová
ne
referent
Mgr. Irena Petráňová
ne
zástupce ředitele

odbor
OKT
OSMI
ORKVZ
ZŠ Za Nádražím
odbor
OKT
OSMI
ORKVZ
ZŠ Za Nádražím

O. Návrh uchazeče, který bude vyzván k předložení nabídky
Název firmy, adresa, IČ, resp. jméno, příjmení, místo podnikání, IČ, ID DS
1

Jan Míka, Vyšný č. 117, Český Krumlov, IČ: 72177268, DS – ne, mika@klimamedia.com

P. Zadavatelem veřejné zakázky je město Český Krumlov
Q. Vlastníkem nově vzniklého majetku bude město Český Krumlov.
R. Prohlášení o stanovení předpokládané hodnoty:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě oceněného soupisu dodávek a služeb.
Návrh vč. podkladů zpracoval Zdeněk Kmoch, dne 15. březen 2021
.......................................
podpis zpracovatele
Schválil dne

Mgr. Dalibor
Carda

Digitálně podepsal Mgr.
Dalibor Carda
Datum: 2021.07.14 12:24:41
+02'00'

........................................................
Mgr. Dalibor Carda, starosta města

