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Fráni Šr
Šrámka 37
150 21 P
Praha 5

Veřejná zakázka
Výměěna oken
v ráámci investiiční akce
„Č
ČŠI Plzeň – Zefektivnění
Z
í systému vyytápění“
Č
ČŠIG-S-599
9/10-G41

Rozhod
dnutí a ozznámeníí o výběrru nejvh
hodnější nabídky
y
Zakázzka je zadáána podle ustanovení
u
§ 12 odst. 3 a § 18 odsst. 3 zákonaa č. 137/200
06 Sb.,
o veřeejných zak
kázkách, ve znění pozd
dějších přeedpisů, směěrnice minissterstva šk
kolství,
mlládeže a těllovýchovy upravující
u
zadávání veřejných
v
zakázek
z
maalého rozsa
ahu
(č. j. 23371/2009-144), ve znění pozdějšíc h předpisů
ů a nařízeníí ústřední šškolní inspeektorky
č. 7/20009 upravujíícího zadávvání veřejn
ných zakázeek malého rrozsahu
v ráámci Českéé školní insp
pekce, ve znění
z
pozděějších předppisů
Zadavaatel:

Česk
ká školní in
nspekce
Frán
ni Šrámka 377
150 21
2 Praha 5 Smíchov
IČ: 00638994
0
tel: 251
2 023 1277
fax: 251 566 78 9
bank
kovní spojenní: ČNB Praaha, příjmov
vý účet č.: 119-7429-061/0710
jednaající: Mgr. O
Olga Hofmaannová, ústřední školnní inspektork
ka
opráv
vněný zastuupovat ústřeední školní inspektorku
i
u: Ing. Liborr
Vaceek, náměsteek ústřední školní
š
inspeektorky pro informatiku
ua
kono
omiku

Kontak
ktní osoba
zadavattele:

Bc. Kamil
K
Melicchárek
tel. : +420 251 023 225
ail: kamil.m
melicharek@
@csicr.cz
e-ma

Označeení zakázkyy:

Vým
měna oken v rámci inveestiční akce „ČŠI Plzeňň – Zefektivnění
systéému vytápěnní“

Předměět zakázky::

Zakáázka na stavvební práce

Druh zaakázky:

Maléého rozsahuu

Identifiikační údajje
uchazeččů, jejichž
nabídkaa byla
hodnoccena

TAZ
ZATA, spol.. s r.o.
Soběěslavova 21 4, 349 01 Stříbro
S
IČO 18251129

Výsledeek hodnoceení
nabídek
k

BAU
U KONEX V
Václav KES
STLER
Horn
nická 630, 3330 26 Tluččná
IČO 16681436
Nabíídky byly hoodnoceny na
n základě nejnižší
n
nabíídkové ceny
y
včetn
ně DPH, poo hodnocení bylo určeno následujíccí pořadí:
1.
1 BAU KO
ONEX Václlav KESTLER, nabídkková cena vččetně
DPH 4877 828,- Kč.
2.
2 TAZATA
A, spol. s r.. o., nabídko
ová cena vččetně DPH
694.590,,- Kč.
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Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37
150 21 Praha 5

Veřejná zakázka
Výměna oken
v rámci investiční akce
„ČŠI Plzeň – Zefektivnění systému vytápění“
ČŠIG-S-599/10-G41
Ing. Libor Vacek, náměstek ústřední školní inspektorky pro
informatiku a ekonomiku, oprávněný v této věci zastupovat
ústřední školní inspektorku přijal doporučení hodnotící komise a
rozhodl o výběru nabídky uchazeče BAU KONEX Václav
KESTLER. Nabídka byla úplná a splňovala veškeré požadavky a
podmínky dle výzvy.

V Praze dne

v z. Ing. Libor Vacek v. r.
náměstek ústřední školní inspektorky
pro informatiku a ekonomiku

Mgr. Olga Hofmannová
ústřední školní inspektorka
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