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Název projektu: Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění výuky a učení  

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03274 

Název veřejné zakázky: Pořízení vybavení Základní školy Povážská, Strakonice pro 

zefektivnění výuky a učení  

Číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:  

Uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele: http://povazska-strakonice.profilzadavatele.cz/ 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 24. 3 2015  

Název příjemce: Základní škola Povážská Strakonice 

Adresa příjemce: Nad Školou 560, Strakonice 386 01 

IČ: 70876240  

e-mail: reditel@zs-povazska.strakonice.eu 

 

 

USTANOVENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE 

pro 

Otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti, prokázání kvalifikace a hodnocení 

nabídek 

 

Za účelem otevírání obálek s nabídkami, posouzení prokázání kvalifikace a provedení hodnocení 

nabídek dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie s názvem: „Pořízení vybavení 

Základní školy Povážská, Strakonice pro zefektivnění výuky a učení“, vyhlášené zadavatelem: 

Základní škola Povážská Strakonice, Nad Školu 560, Strakonice 386 01 dne 24. 3. 2015 s termínem 

ukončení nabídek v 11,00 hod. dne 7. 4. 2015 ustanovuji pětičlennou hodnotící komisi v tomto 

složení: 

1. Helena Brejchová  

2.           Bc. Denisa Barvířová  

3.           Mgr. Jaroslava Cháberová   

4. Mgr. Tomáš Linhart  

5. Mgr. Zuzana Koutenská   
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náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

1. Milan Jungvirt  

2. Ing. Eva Krausová  

3. Mgr. Zdeňka Pletková  

4. Mgr. Hana Křížková  

5. Vladimír Kalinay  

 

Schůzka komise se uskuteční k otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti, prokázání 

kvalifikace a provedení hodnocení nabídek dodavatelů dne 7. 4. 2015 v 11,10 hod. ve velké 

zasedací síni MěÚ ve Strakonicích. Všichni členové hodnotící komise jsou povinni ve své 

činnosti postupovat plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a podle 

příručky „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 

nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém 

období 2007-2013 – verze květen 2014“ upravujících zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. 

 

Ve Strakonicích dne 10. 3. 2015 

 ................................................  

 podpis 


