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: Mytí oken, rámů, skleněných výplní, světel a zářivek v prostorách MŠ Motýlek
Požadavky:
1/ Nabídka musí obsahovat základní údaje o uchazeči (název, adresu a IČO + kopii z obchodního rejstříku)
a nabídkovou cenu včetně DPH.
U Fyzické osoby - místo podnikání, kopii živnostenského listu a event. doklad, že není plátcem DPH.
2/Dodavatel si před podáním nabídky osobně prohlédne a vypočte celkovou plochu, jež se vztahuje k tomuto
výběrovému řízení.
3/ Celkovou plochu uvede v nabídce. Dodavatel vyčíslí v nabídce zvlášť cenu za m2 skleněných výplní a rámů.
U zářivek a světel vyčíslí počet kusů a cenu za kus.
4/ Dodavatel provede práce 2x do roka dle požadavků MŠ a s ohledem na provoz MŠ.
5/Zhotovitel bude dodržovat při práci bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti MŠ.
6/ Práce bude provádět pečlivě a zodpovědně a danou činnost dokončí vždy v daném termínu.
7/ Veškeré pomůcky a čisticí prostředky k uskutečnění zakázky si zajistí dodavatel osobně a náklady budou již
zahrnuty v celkové ceně za provedenou práci.
8/ Pokud dodavatel během činnosti zjistí závady na oknech, rámech a osvětlení, oznámí toto zjištění neprodleně
vedení MŠ.
9/ Za případné poškození majetku MŠ nese dodavatel plnou zodpovědnost, včetně úhrady škody.
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
prostor.
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: 2x ročně
Kontaktní osoba: Eliška Janečková, Jana Mudrá – školnice
Vyvěšeno dne: 13. 01. 2017

V Praze dne: 13. 01.2017
Eliška Janečková, ředitelka MŠM

Sejmuto dne:

