Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 04.08.2021
Žádost o schválení výsledku VŘ a souhlas s uzavřením smlouvy, ZŠ
Jungmannova
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - žádost
B - výzva
C - seznam
D - otevírání obálek

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
S odkazem na Článek 5 bod 10 „Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM“ požádal ředitel
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richard
Mach o souhlas s výsledkem výběrového řízení na dodavatele myčky černého nádobí do školní
jídelny. Současně požádal i o schválení uzavření smlouvy s dodavatelem myčky (vizte příloha A).
Dne 12.07.2021 proběhlo v základní škole výběrové řízení na investiční akci „Nákup myčky černého
nádobí“. Příspěvková organizace, jako zadavatel, oslovila 4 dodavatele, ale ve stanovené lhůtě byly
zadavateli doručeny a přijaty 3 nabídky. Tyto byly posouzeny výběrovou komisí, která shledala, že
všechny doručené nabídky splňují požadované technické parametry. Jako nejvýhodnější byla
zadavateli výběrovou komisí doporučena firma HRASPO, spol. s r. o., se sídlem Tuřanka 1148/107,
627 00 Brno, IČO 25323610, která nabídla myčku černého nádobí v hodnotě 419.700,60 Kč včetně
DPH (vizte přílohy B „Výzva k podání nabídky“ + parametry, příloha C seznam doručených nabídek,
příloha D „Protokol o otevírání obálek“ + „Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek“ + „Kontrola
úplnosti nabídek“).

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje

Vytvořeno 16.08.2021 14:55:04

1

výsledek výběrového řízení na nákup nové myčky černého nádobí pro školní jídelnu Základní
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 a souhlasí s uzavřením smlouvy s vítěznou
firmou HRASPO, spol. s r. o., se sídlem Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno, IČO 25323610 dle
žádosti.
Termín plnění: 31.08.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vytvořeno 16.08.2021 14:55:04
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Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
sídlo: Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ. 70988285, statutární orgán: Mgr. Richard Mach, telefon: +420 541 230
342, +420 736 607 573, e-mail: mach@zskj.cz; rm.mach@gmail.com, č.ú.: 27-9326280277/0100, www.zskj.cz

Váš dopis zn.:
ze dne:
naše zn.: 716/2021/ZŠJUNGMANNOVA
Vyřizuje: Mgr. Richard Mach
tel.: + 420 541 230 342, kl. 13
mob.: + 420 736 607 573
e-mail: mach@zskj.cz
Datum: 12. 07. 2021

Rada města Kuřimi
Jungmannova 968/75
664 34 KUŘIM

Žádost o schválení dodavatele myčky černého nádobí, souhlas s uzavřením smlouvy
s vítěznou firmou a souhlas s čerpáním fondu investic.
1. S odkazem na článek 5 bod 10 interní směrnice Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM, žádám radu
města Kuřimi o schválení dodavatele myčky černého nádobí (viz. přílohy) a souhlas s uzavřením
smlouvy s vítěznou firmou HRASPO spol. s r.o., se sídlem Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno, IČ
25323610, která měla nejvýhodnější nabídku a byla vybrána výběrovou komisí dne 12. 07. 2021.
Cena myčky černého nádobí včetně DPH je 419.700,60 Kč.
2. Žádám Radu města Kuřimi o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy, Kuřim,
Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo Jungmannova 813/5, 664
34 Kuřim, IČ 70988285 ve výši 419.700,60 Kč za účelem financování myčky černého nádobí do
školní jídelny.
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové
organizace k 12. 07. 2021 je 2.441.029,92 Kč.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Mgr. Richard Mach
ředitel školy

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Výzva k podání nabídky včetně požadovaných parametrů.
Seznam doručených nabídek.
Protokol o otevírání obálek.
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek + Kontrola úplnosti nabídek.

