Mateřská škola Motýlek
zastoupená Eliškou Janečkovou, ředitelkou MŠ
Arabská 10/684, 160 00 Praha 6, ms.motylek@centrum.cz,
tel.: 2 3535 34 75, 602 113 500
IČ 70921580, č.ú.: 4930061/0100

MŠ MOTÝLEK VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU:
Vymezení předmětu VZ: Zabezpečení vstupů do dvou budov MŠ číselnými kódy
Požadavky:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Jednoduchost, přizpůsobivost s možností výběru několika variant nastavení povolení přístupů.
Preferujeme vstupní číselné kódy shodné na dvou budovách - hlavní vchody.
Navrhnutí systému, který je možné případně dodatečně doplnit o kamery nebo videotelefony.
Možnost měnit čísla kódů přímo školou.
Zachování otevírání z budovy ven klikou.
Záruka na dodané zboží a instalaci.
V případě nefunkčnosti zařízení servisní zásah do72 hodin od nahlášení.
Dodání včetně instalace, naprogramování systému a proškolení ředitele MŠ (možnost měnit číselné kódy).
Instalace nebude zasahovat do provozu MŠ.
Systém musí být kompatibilní se stávajícími vchodovými dveřmi.

Způsob a místo prohlídky a podávání nabídek:
Zájemci o zakázku se dostaví do MŠ Motýlek (zelená budova) 16.02.2016 ve 12.30 hodin k prohlídce místa
a zhodnocení možností.
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku do MŠ Motýlek do 16.03. 2016 v zalepené
obálce označené „Výzva“, příp. e-mailem na adresu ms.motylek@centrum.cz.
Platební podmínky: bezhotovostním převodem (zadavatel neposkytuje zálohu, cena za dílo bude uhrazena až po
řádném předání a převzetí zakázky).
Další podmínky VZ malého rozsahu: Uchazeče neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení
ceny z důvodu nedostatečné informovanosti, mylného chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena
apod.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny
nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Kritérium výběru dodavatele: nejnižší cena.
Doba plnění: do 31.5.2016
Kontaktní osoba: Eliška Janečková, Jana Mudrá – školnice
Vyvěšeno dne: 04.02.2016

V Praze dne: 04.02.2016
Eliška Janečková, ředitelka MŠM

Sejmuto dne:

