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Věc:  Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné 

zakázky malého rozsahu na dodávky „Pořízení vybavení a modernizace 

tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově – výměna počítačů v 1. PC učebně 

a lehká mobilní učebna“ 
 

Tato veřejná zakázka je mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také „Zákon“), dle 

čl.4 bodu 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím 

zřízenými příspěvkovými organizacemi a v souladu s pravidly poskytovatele dotace a Závaznými postupy 

pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013. 

 

 

Název akce: „Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec, Český Krumlov,“ reg. č. projektu 

CZ.1.14/2.4.00/34.03271, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci 

Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 

Název veřejné zakázky: Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově  

                                       – výměna počítačů v 1. PC učebně a lehká mobilní učebna  

Evidenční číslo zakázky: VZCK 0009/2015/oRKVZ/Pe  

 

Identifikační údaje o zadavateli: 

Název:    Město Český Krumlov  

Sídlo:     nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  

IČ:     00245836  

Zastoupen:    Mgr. Daliborem Cardou, starostou města 

Kontaktní osoba:   Ing. Monika Petrů, referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek 

Telefon:    380 766 705 

Email:     monika.petru@mu.ckrumlov.cz 

Druh veřejné zakázky:  veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON ČESKÝ KRUMLOV 

Nabídka ze dne 

12.2.2015 

S-VZCK 0009/2015/3 

MUCK 08432/2015/oRKVZ/Pe   
 

Ing. Monika Petrů / 380 766 705 17.2.2015 

 

dle rozdělovníku 



 

 

 

Tel.: 380 766 111, Fax: 380 766 101, E-mail: podatelna@mu.ckrumlov.cz, Internet: www.mu.ckrumlov.cz, IČO: 245836 

 

Vážení, 

 

oznamujeme Vám, že zadavatel výše uvedené zakázky rozhodl po předchozím doporučení 

komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek usnesením Rady města Český 

Krumlov č. 0076/RM5/2015 ze dne 16.2.2015 o tom, že nejvhodnější nabídku předložil 

uchazeč: 

 

Nabídka č.:    1. 

Název a sídlo:   TranSoft a.s. 

    Vrbenská 2082 

    370 21 České Budějovice 

    IČ: 157 70 281 

 

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena: 

Nabídka 

č. 
Název Sídlo IČ 

Nabídková cena  

v Kč bez DPH  

1. TranSoft a.s. Vrbenská 2082, 370 21 

České Budějovice 

157 70 281 739 820,- Kč 

(pořadí 1.) 

 

Výše uvedená nabídka splnila požadavky zadavatele ve Výzvě k podání nabídky a byla 

vyhodnocena za úplnou. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako 

nejvhodnější nabídka dle výše uvedeného způsobu hodnocení byla vyhodnocena nabídka uchazeče 

č.1 uchazeče TranSoft a.s. 

 

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nejsou přípustné námitky, a to v souladu 

s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

 

Vítězného uchazeče tímto vyzýváme k poskytnutí součinnosti k uzavření kupní smlouvy. Potřebnou 

součinnost poskytněte laskavě tím, že zadavateli předložíte originály nebo úředně ověřené kopie 

dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí 

součinnosti k uzavření smlouvy.  

 

Děkujeme Vám za předložení nabídek a těšíme se na případnou další budoucí spolupráci.  

 

S pozdravem 

 

                                                                                                     Mgr. Dalibor Carda 

                          starosta města   

 

 

Na vědomí: 

1. TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice 
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