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ROZHODNUTÍ ZADAVATELE  

O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY   
 
Název veřejné zakázky:    
Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy F.L.Čelakovského 

 
Druh ve řejné zakázky: Na dodávky  
 
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu 
 
Veřejná zakázka je spolufinancována z Regionálního ope račního programu NUTS II Jihozápad.  
Číslo prioritní osy: 14.2.  
Název prioritní osy: Stabilizace a rozvoje měst a obcí 
Číslo oblasti podpory: 14.2.4 
Název oblasti podpory: Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03256 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: 
 
Zadavatel:  Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  
Sídlem:  Jezerní 1280, Strakonice 
Zastoupený:  Mgr. Kolesová Jaroslava 
IČO:   47255897 
Telefon:  380 429351, mobil 739054044 
E-mail:   jaroslava.kolesova@flc.strakonice.eu 
www:   http://www.zsflc.cz// 
 
V souladu s výsledkem posouzení a hodnocení nabídek a doporučením hodnotící komise, na zákl. 
schválení RM č. 646/2015 ze dne 15.4.2015 zadavatel vydává v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy 
F.L.Čelakovského“ toto rozhodnutí:  

 
• část A: Vybavení školních dílen 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 , IČ: 47255897, se sídlem Jezerní 
1280, Strakonice, zastoupená Mgr. Kolesová Jaroslava, jako zadavatel   veřejné zakázky malého 
rozsahu „ Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy 
F.L.Čelakovského“ , rozhodl na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s tímto 
doporučením, že v části A  veřejné zakázky byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče: 

Nabídka č. A-5 
Obchodní firma nebo název: TRISPORT HAVEL s.r.o. 
Sídlo: Slovanská 31, 326 00 Plzeň 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 25217666 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 103.939,- Kč 
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• část B: Vybavení u čebny fyziky /nábytek/ 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 , IČ: 47255897, se sídlem Jezerní 
1280, Strakonice, zastoupená Mgr. Kolesová Jaroslava, jako zadavatel   veřejné zakázky malého 
rozsahu „ Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy 
F.L.Čelakovského“ , rozhodl na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s tímto 
doporučením, že v části B  veřejné zakázky byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče: 
 
Nabídka č. B-4 
Obchodní firma nebo název: TRISPORT HAVEL s.r.o. 
Sídlo: Slovanská 31, 326 00 Plzeň 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 25217666 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 107.085,- Kč 

 
 
 
 
• část C: Vybavení u čeben pro výuku chemie, p řírodopisu, fyziky 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 , IČ: 47255897, se sídlem Jezerní 
1280, Strakonice, zastoupená Mgr. Kolesová Jaroslava, jako zadavatel   veřejné zakázky malého 
rozsahu „ Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy 
F.L.Čelakovského“ , rozhodl na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s tímto 
doporučením, že v části C  veřejné zakázky byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče: 

Nabídka č. C-3 
Obchodní firma nebo název: TRISPORT HAVEL s.r.o. 
Sídlo: Slovanská 31, 326 00 Plzeň 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 25217666 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 605.217,80 Kč 

 
 
 
 
• část D: Vybavení u čeben 1-5, u čebny informatiky 
 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 , IČ: 47255897, se sídlem Jezerní 
1280, Strakonice, zastoupená Mgr. Kolesová Jaroslava, jako zadavatel   veřejné zakázky malého 
rozsahu „ Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy 
F.L.Čelakovského“ , rozhodl na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s tímto 
doporučením, že v části D  veřejné zakázky byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče: 
 
Nabídka č. D-1 
Obchodní firma nebo název: TRISPORT HAVEL s.r.o. 
Sídlo: Slovanská 31, 326 00 Plzeň 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 25217666 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 522.115,- Kč 

 
 
 
 
• část E: Vybavení sportovišt ě 
 
Základní škola F.L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 , IČ: 47255897, se sídlem Jezerní 
1280, Strakonice, zastoupená Mgr. Kolesová Jaroslava, jako zadavatel   veřejné zakázky malého 
rozsahu „ Učíme se hlavou-srdcem-rukama: pořízení a modernizace vybavení Základní školy 
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F.L.Čelakovského“ , rozhodl na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s tímto 
doporučením, že v části E  veřejné zakázky byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče: 
 
Nabídka č. E-1 
Obchodní firma nebo název: TRISPORT HAVEL s.r.o. 
Sídlo: Slovanská 31, 326 00 Plzeň 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČO: 25217666 
Nabídková cena uchazeče (s DPH) 41.140,- Kč 

 
 
 
 
 

Odůvodn ění: 
 

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci pro všechny části veřejné zakázky základní hodnotící 
kritérium pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena s DPH (váha kriteria 
100%). Hodnocení nabídek bylo provedeno zvlášť pro každou část veřejné zakázky a pro každou část 
veřejné zakázky byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou s 
DPH. 
 
 
Ve Strakonicích dne 17.4.2015 
        ........................................... 
              Mgr. Kolesová Jaroslava 
                                  ředitelka školy  
                 oprávněný/á jednat za zadavatele 
 

 


