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ozNÁMENí ZADAvATELE o rrÍsĚRu NEJvHoDNĚlŠí NABíDKY
Název veřejné zakázkyz
Pořízení vybaven j Základní školy Povážskán Strakonice pro zefektivněnÍ
výuky a uěení

Druh veřejné zakázky: Na dodávky

Druh zadávacího Íízení: Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázkaje spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS llJihozápad.
Číslo prioritní osy 14'2.
Název prioritní osy: Stabilizace a rozvoje měst a obcí
Císlo oblasti podpory: 14.2.4
Název oblasti podpory: Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Reg istračn í ěíslo projekt u: CZ. 1 . 1 4 l 2.4.00 l 34.0327 4

IDENTIFlKAČttí Úonle VEŘEJNÉHo ZADAVATELE:

Zadavatel:
SídIem:
Z3stoupený:
tco:
Telefon:
E-mail:
WWW:

Základní škola PováŽská
386 01 Strakonice, Nad Školou 560
Mgr. Jaroslava Cháberová
70876240
380 429 300
red itel @zs-povazska. stra kon ice. eu
zs-povazska. strakon ice. eu

V souladu s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky Základní škola Povážská Strakonice, lČ:
70876240, se sídlem 386 01 Strakonice Nad Školou 560, zastoupená Mgr. Jaroslavou Cháberovou, jako
zadavatelveřejné zakázky malého rozsahu ,,Pořízeni vybavení Základni školy Povážská,
Strakonice přo zefektivnění v'ýuky a uěení.., oznamuje výběr nejvhodnější nabídky:

l. ldentifikační údaje uchazečů, jejichŽ nabídka byla hodnocena:

. ěást A: ítříd lT pro interaktivnÍ
Nabídka č. A_1
obchodn Í firma nebo název'. Míka
Sídlo: ě Vyšný LL7,38101, Český Krumlov - Nádražní

Nabídka č' A-2

lÉ;bl;"Řáíóá;šáJ š'P;ilb'ň-stáié Háá'iltě-- 
_ _

Právni is.r.o.

o část B: Vybavení 1.

Nabídka č. B_1

ióbóňodň|fliňá iiebo n;ddiiŇ:-*^---_ _' l* l*;; - "Ái_^l^_i_u,-:^'^l* 
"-_- *j

l sÍdlo: ]Čst-R os, 391 11 Planá nad Lužnicí l

Stránka 1 z 5



r--;;;---]It*llrrllrrl
l"*-""-::_:_l
tvRopSr(A ut'fiE

PooPoRENo z ĚVRoP9KÉHo řoNDU
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Směr budoumost' cl| prosperila

obcňodní firrna r'ebo ťaze\t

Právníforma:

obchodní firma nebo název:

Nabídka č. B_4
obchodní firma nebo název:
sídIo:
ÉiáVnLiórmál---

LIFE PROKLASSA s.r.o.
ěšínská 29, opava 746 0!

o část c: školních dílen
Nabídka ě. c_1
obchodní firma nebo název: , spol. s r.o.

lig-e*g[g 50-6, 
" 

386 0 1 
-Str-ako 

n i ce
Právníforma:

Nabídka é. c-2
armila Bambulová - Služba školám

65, 391 11 Planá nad Lužnicí

o ěást D:
Nabídka č. D_í
obchodní firma nebo název'' SPORT CLUB s.r.o.

sídlo: )ahno 99,739 l1 Fýdlant nad ostravicí

Právníforma: ;.r.o.
tco: 31

Nabídka é.D-2
obchodní firma nebo název'. omáš Strašík' KANTOR sPoRT

13,403 22Ustí nad Labem

oocnooňi rirma rreoo nazev:

Právníforma:

Nabídka č. D_3
Sport Bárt_ Mgr. Jiří Holubař

rábova 685, 562 0r Ústínad orlicí
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ll. Výsledek hodnocení (pořadí) nabídek uchazeěů, kteří nebyli vyloučeni z úěasti v tomto
zadávacím íizeni=

. ěást A: ítříd lT pro interaktivní

obchodní firma nebo název'.
ŠldlCI*-**-

Míka
ltě ýiš"ý 1í';šs1 óí;Čdkí K,u'ió;: Ňídiáilf ----

PrávnÍforma: )svc
tco: 72177268

Nabídková cena uchazece (s DPH) 9 727,-Kč
Zároveň tímto wzÝváme tohoto uchqzeče, jehoŽ nabídka byla vybrána zadavatelem jako
nejvhodnější, k zahájení součinnosti vedoucí k uzavření písemné smlouvy na realizaci této
části veřejné zakázky, a to tak, aby smlouva byla uzavřena do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

obchodnÍ firma nebo název'' Bambulová - Služba školám

ltepio']Í"gye"gsl'.a!{9-n?-z--e_9-9--L_9*PP.L|)-* 2 936,_Kč

Zároveň tímto vvzÝvámg tohoto uchazeče, jehoŽ nabídka byla vybrána zadavatelem jako
nejvhodnější, k zahájení součinnosti vedoucí k uzavření písemné smlouvy na realizaci této
části veřejné zakázky, a to tak, aby smlouva byla uzavřena do 15 dnŮ ode dne doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

.-3= 
v_ pp řnclie }! gpíd k1 !.*p ;3

obchodní firma nebo název'. FE PROKLASSA s.r.o.

:ěŠ-'"|E|á ?"9*-pp_ava Jf"p 0-1

762

-E-V Pardubice, s.r.o.

o ěást B: 1.

2.v Nabídka ě. B_2
obchodní firma nebo název'. -Z služby škole, s.r.o'
sídlo: 72!OO Ostrava - Svinov
Právní forma: i.r.o.
tco: !s8s3601

"NePl9!9:{!9!e u-eh*e-Ěs F' o|ll 9 659l9j.,':!Í!

Nabídková cena uchazeěe (s DPH) 470,-Kč,
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. část C: ní školních dílen
Nabídka č. c-2

obchodní firma nebo název'.
sídlo: 391 11 Planá nad Lužnicí

Právníforma:

|Je.nroxova cena ucnazec 196 q9ťÁč*
,jehoŽnabídkabylavybránazadavatelemjako

nejvhodnější, k zahájení součinnosti vedoucí k uzavření písemné smlouvy na realizaci této

části veřejné zakázky, a to tak, aby smlouva byla uzavřena do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

obchodní firma nebo název:

Právníforma:
5023786

506, 386 01 Strakonice

. část D: Vybavení
1.v ie Nabídka ě. D-1
obchodní firma nebo název'. PORT CLUB s.r.o.

99,739 l l Fýdlant nad ostravicí

31

Zároveň tímio vvzÝváme tohoto uchazeče, jehož nabídka byla vybrána zadavatelem jako
nejvhodnější, k zahájení součinnosti vedoucí k uzavřenÍ písemné smlouvy na realizaci této

části veře|né zakázky, a to tak, aby smlouva byla uzavřena do 15 dnů ode dne doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

2. v pořadí ie Nabídka č. P-3-
i obchodnífirma nebo název: i Qnnrf Řl Sport Bárt- Mgr. Jiří Holubář

I

lll. odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky -
Zadavatel stanovil pro všechny ěásti veřejné zakázky základní hodnotící kritérium zadáni veřejné
zakázky, kteným je nejnižší nabídková cena s DPH (váha kriteria 100%). nabídek bylo
provedeno zvlášť pro kaŽdou část veřejné zakázky, pořadí nabídek bylo seř
nejvyšší nabídkovou cenu s DPH a pro kaŽdou část veřejné zakázky byla jako

od nejniŽšÍ po
ší vybrána

nabídka uchazeče s nejniŽšínabídkovou cenou s DPH.

:708 ?62 49

Ve Strakonicích dne 17.4.2015
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Příloha:
_ rozhodnutÍo výběru nejvhodnějšl nabldky

Toto oznámenÍ bude v souladu se zadávacÍ dokumentací nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uveřejněno na profilu zadavatele, přičemŽ v takovém
případě se oznámení o výběru nejvhodnějšÍ nabÍdky povaŽuje za doručené všem dotčeným zájemcŮm
a uchazečům okamŽikem uveřejněnÍ na profilu zadavatele.
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