
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět  zakázky: VÚ,SP,SŠ a ŠJ Černovice– Půdní vestavba v objektu  čp. 360   
- inženýrská činnost a výkon technického dozoru stavebníka 

Uveřejněná  zn. : VZMR/04/2008  
Zadávací řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu –  na  služby 

 
 

Zadavatel 
 se sídlem : 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola 
a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 

IČ / DIČ : 70844348         CZ 70844348  (neplátce DPH)  
právní forma :  331 -  Příspěvková organizace 

jméno a příjmení: Mgr. Bc.  Josef Michálek -  ředitel 
 

 
    Na základě „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne  08.09.2008  pořízené hodnotící komisí a  
protokolu o jednání hodnotící komise,  rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení shora uvedené 
veřejné zakázky takto :  
 
 

      Veřejná zakázka byla tomuto uchazeči přidělena na základě skutečnosti, že hodnotící komise vyhodnotila tuto 
nabídku jako: 

Pořadí 
nabídek: Uchazeč : 

 
1. 

Uchazeč  se sídlem  : TAREKA, společnost s ručením omezeným 
tř. 9. května 515,  390 02  Tábor

IČ  /   DIČ : 46679006          CZ 46679006 
 

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU  s nejnižší nabídkovou cenou                            
 
Zadavatel dále stanovil pořadí nabídek ostatních hodnocených uchazečů: 

Pořadí 
nabídek: Uchazeč : 

2. Uchazeč  se sídlem  : HYDROSED s. r. o. , 
Zlukovská 885, 391 81 Veselí nad Lužnicí II 

IČ  /   DIČ : 48035599               CZ48035599 
3. Uchazeč  se sídlem  : Ing. Luděk Hamr  

Dražičky 33, 391 75 Dražičky 
IČ  /   DIČ : 10320849            CZ 5911231128          

4. Uchazeč  se sídlem  : VSP - projekt v.o.s. , 
Údolní 2188 , 390 02 Tábor 

IČ  /   DIČ : 26034051            CZ26034051 
 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitku zadavateli. 
 
 

Černovice  dne:  09.09..2008                                 za zadavatele:                                 ……………………………… 
                                                                                         Mgr. Bc. Josef Michálek -  ředitel 

OZNÁMENÍ  ZADAVATELE 
                  o výběru nejvhodnější nabídky 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Předmět  zakázky: VÚ,SP,SŠ a ŠJ Černovice– Půdní vestavba v objektu  čp. 360   
- inženýrská činnost a výkon technického dozoru stavebníka 

Uveřejněná  zn. : VZMR/04/2008  
Zadávací řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu –  na  služby 

 
 

Zadavatel 
 se sídlem : 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola 
a školní jídelna, Černovice, Jirákova 285 

IČ / DIČ : 70844348         CZ 70844348  (neplátce DPH)  
právní forma :  331 -  Příspěvková organizace 

jméno a příjmení: Mgr. Bc.  Josef Michálek -  ředitel 
 
Na základě „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ oznamuje zadavatel, že byla uzavřena 
smlouva s níže uvedeným vybraným uchazečem. 
 
 

Vybraný uchazeč      
se sídlem : TAREKA, společnost s ručením omezeným ,tř. 9. května 515,  390 02  Tábor 

IČ    /    DIČ : 46679006          CZ 46679006 
Právní forma: Kód 112 - společnost s ručením omezeným 

Zadavatel uzavřel smlouvu s uvedeným uchazečem   dne: 29.09. 2008 
 
 
 
Černovice  dne:  30.09.2008                                  za zadavatele:      ……………………………… 

                                                                                              Mgr. Bc. Josef Michálek -  ředitel 
 
 

                                      

Oznámení zadavatele o uzavření  smlouvy s uchazečem,       
jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější 


