Výzva k podání nabídek
Název veřejné zakázky:

Dodávka potřeby pro výuku VO.

Předmět veřejné zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení veřejné
zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele, právní forma:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Dodávka potřeby pro výuku VO.

Popis předmětu veřejné
zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka malířských a sochařských
stojanů pro výuku výtvarného oboru. Uchazeč může podat
svou nabídku pouze na celou veřejnou zakázku. Jiné
varianty nejsou přípustné.
Předpokládaná hodnota zakázky za celý předmět plnění je
160.000 Kč s DPH,
Zakázka malého rozsahu:

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky v Kč:
Typ veřejné zakázky

1.12.2016
Základní umělecká škola, Třeboň, Hradební 24, dále jen
zadavatel
Hradební 24, 379 01 Třeboň
MgA. Matouš K. Řeřicha, ředitel školy
Tel.: 384 722 323, 774340909
e-mail: reditel@zustrebon.cz
60816902
nemáme
MgA. Matouš K. Řeřicha, ředitel školy
Tel: 774340909
reditel@zustrebon.cz
Zahájení: 1.12.2016
Ukončení: 8.12.2016 do 12:00 hod.
Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a
nebudou dále hodnoceny, rozhodující pro doručení nabídky
je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoliv den
předání k poštovnímu doručení).
Nabídku je možno podávat tak, aby do termínu uvedeného
v této výzvě byla doručena ve formátu PDF na emailovou
adresu: reditel@zustrebon.cz

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Lhůta pro dodání (zpracování Harmonogram
veřejné zakázky)/ časový
- Lhůta pro podání nabídek končí dnem 8.12.2016 ve
harmonogram plnění/ doba
12:00 h, nabídky dodané po tomto termínu budou
trvání veřejné zakázky
vyřazeny a nebudou dále hodnoceny.
- Hodnocení zadavatelem bude realizováno dne
8.12.2016
- po skončení lhůty pro podání a oznámení o výsledku
bude odesláno e-mailem (v případě, že nebudeme
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Místa dodání/převzetí
plnění:

Hodnotící kritéria:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Náležitosti cenové nabídky

Platební podmínky

Smluvní vztahy
Způsob platby za dodané
zboží
Informace o způsobu
uveřejnění výzvy
Podmínky poskytnutí
zadávací dokumentace

vyzývat k doplnění či zpřesnění nabídky) všem
uchazečům ve stejný den.
- Předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy
s vybraným uchazečem: do 12.12.2016. Termín plnění
dodávky: 12. 02. – 31.12.2016
Základní umělecká škola, Třeboň, Hradební 24
Hradební 24
379 01 Třeboň
Zpracování nabídky je možné pouze v českém jazyce.
100% hodnotícím kritériem je celková nabídková cena
s DPH
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Cenová nabídka bude zpracována formou vyplnění Přílohy
č. 2. K vyplněné Příloze č. 2 může uchazeč připojit ještě
katalogové listy nabízených zařízení s přesnější specifikací.
Pro každou položku bude uvedena cena bez DPH, DPH a
cena s DPH za jednotku i za položku. Uvedené ceny jsou
nejvýše přípustné.
Cena nabídky musí být uvedena v CZK .
Na plnění nebude zadavatelem poskytnuta žádná záloha.
Úhrada plnění bude prováděna v CZK na základě
účetních/daňových dokladů vystavených zadavateli se
splatností 30 dnů po převzetí dodávky bez vad a nedodělků
zadavatelem. Součástí účetního/daňového dokladu musí být
dodací list podepsaný v místě plnění kontaktní osobou.
Smluvní vztah mezi zadavatelem a vítězným uchazečem
bude upraven kupní smlouvou, formality budou domluveny
později.
Platba za dodávku bude realizována bezhotovostním
převodem na základě řádně vystavených faktur a předem
odsouhlasených dodacích listů.
Informace o výzvě bude možno získat na stránkách školy

Zadávací dokumentace je součástí Výzvy k podání nabídek.
Dotaz k Zadávací dokumentaci je možné podat
prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní e-mail, a to
do pěti dní před ukončením lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Zadavatel si
dále vyhrazuje právo nevybrat pro jednu či obě části žádného uchazeče.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře:
Jméno:
Matouš
Příjmení:
Řeřicha
E-mail:
reditel@zustrebon.cz
Telefon:
384 722 323, 774 340 909
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