
  

Výsledek výběrového řízení 
 

Číslo veřejné zakázky: C14873 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0007 

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 

Název veřejné zakázky: 
Odborná školení, zapojení odborníků z praxe do 
výuky (2) 

Datum vyhlášení výzvy 

k předkládání nabídek: 
16. 05. 2014 

Název/obchodní firma, 

sídlo a IČ zadavatele: 

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 
IČO 00668079 

 

 

 

 

Část I. veřejné zakázky 

Stroje pro pěstování a sklizeň pícnin 
41-55H/01 Opravář zemědělských strojů 

Název/obchodní firma 

vybraného dodavatele: 
Liva Předslavice s.r.o. 

Sídlo dodavatele: Předslavice 19, 387 01 Volyně 

IČ dodavatele: 63906821 

 

Další uchazeči, kteří 

předložili nabídky, dle 

dosaženého umístění  

Název/obchodní firma, sídlo a IČ dalších uchazečů: 

pořadí č. 2 
Žádný další uchazeč nabídku nepodal 

 

  



  

 

Část II. veřejné zakázky 

Energetické prostředky, traktory, samojízdné stroje 
41-55H/01 Opravář zemědělských strojů 

Název/obchodní firma 

vybraného dodavatele: 
Liva Předslavice s.r.o. 

Sídlo dodavatele: Předslavice 19, 387 01 Volyně 

IČ dodavatele: 63906821 

 

Další uchazeči, kteří 

předložili nabídky, dle 

dosaženého umístění  

Název/obchodní firma, sídlo a IČ dalších uchazečů: 

pořadí č. 2 
Žádný další uchazeč nabídku nepodal 

 

 

 

 

Část III. veřejné zakázky 

Autoopravárenství 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 

26-57-H/01 Autoelektrikář 

Název/obchodní firma 

vybraného dodavatele: 
Žádný uchazeč nabídku nepodal 

Sídlo dodavatele:  

IČ dodavatele:  

 

Další uchazeči, kteří 

předložili nabídky, dle 

dosaženého umístění  

Název/obchodní firma, sídlo a IČ dalších uchazečů: 

pořadí č. 2 
Žádný uchazeč nabídku nepodal 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Část IV. veřejné zakázky 

Moderní trendy v zapojení domovní elektrické instalace 
26-54-H/01 Elektrikář 

Název/obchodní firma 

vybraného dodavatele: 
Žádný uchazeč nabídku nepodal 

Sídlo dodavatele:  

IČ dodavatele:  

 

Další uchazeči, kteří 

předložili nabídky, dle 

dosaženého umístění  

Název/obchodní firma, sídlo a IČ dalších uchazečů: 

pořadí č. 2 
Žádný uchazeč nabídku nepodal 

 

 

V Blatné dne 6. 6. 2014 
   
       Ing. Václav Kníže 
            ředitel školy    

  
 

 

Kontaktní osoba příjemce pro případ potřeby doplnění formuláře před jeho uveřejněním na 

www.msmt.cz/ www ZS. 

 

Jméno: Miroslav 

Příjmení: Čapek 

E-mail: capek@soublatna.cz 

Telefon: 383 412 327 

 

 

 

http://www.msmt.cz/
mailto:capek@soublatna.cz

