Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Č. j.:

4749/IN/18

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v
oblasti polytechnických disciplín“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000369“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení
je profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských a 1. stupně základních škol
prostřednictvím vzdělávání v oblasti polytechniky pro následnou lektorskou činnost na těchto
školách. Jedná se celkem o 30 školení, v rámci kterých se proškolí minimálně 60 pedagogických
pracovníků (tj. minimálně 2 pedagogičtí pracovníci z každé školy).
Pedagogičtí pracovníci projdou vzděláváním v tematických celcích zaměřených na technické a
přírodovědné obory v maximálním rozsahu 12 hodin rozložených do nejméně 2 dnů, tak aby
byli schopni samostatně tyto poznatky předávat dětem v minimálně těchto tématech:
1. tematický celek – STAVITELSTVÍ
2. tematický celek – KARTOGRAFIE
3. tematický celek – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
4. tematický celek – ARCHEOLOGIE
5. tematický celek – ENERGIE
6. tematický celek – ŘEMESLA
Cena sjednaná ve smlouvě: 4 260 000,- Kč včetně DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

Malá technika z. ú.

Sídlo:

Ruská 1118/1, 251 01 Říčany

IČO:

03647854

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
S ohledem na skutečnost, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, neprovedl hodnocení
nabídek dle kritéria uvedeného v zadávací dokumentaci. Nabídka č. 1 splnila veškeré
požadavky uvedené v zadávací dokumentaci včetně požadované kvalifikace účastníka.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
--Označení účastníků zadávacího řízení:
1. Malá technika z. ú., Ruská 1118/1, 251 01 Říčany, IČO: 03647854

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
---

Odůvodnění vyloučení účastníků:
---

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita:
---

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
---

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
---

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Účastníci nabídky doručovali písemně v listinné podobě na adresu zadavatele. Příjem
listinných nabídek byl použit z důvodu, že zadavatel není povinen přijímat nabídky pouze
elektronicky.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
---

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci):
---

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v
zadávací dokumentaci):
---

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
---

V Karlových Varech dne 1. 10. 2018

Ing.
Andrea
Černá

Digitálně
podepsal Ing.
Andrea Černá
Datum:
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