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: Dětské zahradní sezení - pevné a stabilní spojení lavic se stolem
Požadavky:
A. Materiál borovice nebo smrk - v obou případech vyčíslená cena zvlášť.
B. Rozměry: výška stolu 52 - 62cm (raději vyšší nežli nižší), celková šířka 102 - 105cm,
délka 100 cm. Doplňující informace: výška sedu 35cm, šířka sedu 25 - 30 cm a šířka stolu 41cm.
C. Konstrukce sestavena s ohledem na bezpečnost dětí.
D. Fošny sraženy těsně k sobě.
E. Ochranný nátěr splňující normy vhodné pro hračky a výrobky pro děti mladší 3 let.
F. Vhodný nátěr do nepříznivých podmínek, který bude chránit materiál před větrem,
vodou a sluncem delší dobu.
G. Barva nátěru po vzájemné dohodě.
H. Snadná údržba.
I. Možnost jednoduchého sestavení.

Způsob podávání nabídek:
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku do MŠ Motýlek do 10.03.2016
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. 03. 2016
Kontaktní osoba: Eliška Janečková, Jana Mudrá – školnice
Vyvěšeno dne: 26.02.2016

V Praze dne: 25.02.2016
Eliška Janečková, ředitelka MŠM

Sejmuto dne:

