Záklaďní škola odry, Komenského 6, p íspěvková organizace
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Název

zadavatele: Zá,kladní škola Odry, Komenského 6, p íspěvková organizace

IČ zadavatele:

Sídlo zadavatele:
osoba oprávněná jednat za zaďavatele:
Kontaktní osoba ve věcech technickych:
Kontaktní osoba ve věcech ve ejné zakázky:

I.

00848191
Komenského 6,742 35 odry
Radek Hendrych, editel školy
Jaroslav Repta, školník
Radek Hendrych, editel školy, 556730237

Vymezení p edmětu, doby plnění a p edpokládané hodnoty zakázky

1) P edmětem zakázky je dodání 82 ks trojdílnych (dohromady 246 ks) novych Žákovsk;ich
šatníchsk ínípodle požaďavkri a pot eb Záklaďní školy v odrách v rozsahu:
a) technickych podmínek pro šatnísk íně -viz p íloha č. 4 zaďávací dokumentace.
b) zadávací dokumentace k této ve ejné zakázce.

P esny rozsah p edmětu ve ejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací
dokumentaci, která bude zadavatelem zas|ána na zák|adě žádosti ričastníka zad,ávacího
Íízení.Žaust zašle ričastníkzadánacího ízenÍna el. adresu: zsokom @seznam.cz

2) Doba a místo plnění ve ejné zakázkyz
Termín zahájenírealizace: 2. červenec 2018

a)
b)
c)

Nejpozdější termín pro dodání: 31. srpen 2018 (d ívějšítermín dodání je možn;i)
Místem plnění je: sídlo zadavate|e.

3) P edpokládaná hodnota zakázky

il.

_ 350.000'_ Kč bez DPH.

Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické vyhodnosti.
Nejlépe bude hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH, která bude nejnižšív rámci
všech hodnocenych nabídek ve ejné zakázky.

III.

Požadavky na kvalifikaci:

Podrobné požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelťr jsou popsány v zadávací
dokumentaci.

Iv.

Požadavky na zprisob zpracování nabídky:

1) Podrobné požadavky na zpťrsob zpracování nabídky jsou popsány v zadávací
dokumentaci.

2) Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na
Zák|adní škola, Komenského 6,742 35 odry do 11. 6. do 10.00 hodin.

adresu:

3) Účastník zaďávacího Íízeníje povinen nabídku doručit v uzav
obálce (balíku). obálka bude uzavtena a
ízení.a zretelně označena nápisem

ené, nepoško zené
opat ena razitkem ričastníkazadávaciho

:

ooNEoTVÍRAT - vEŘEJNÁ ZAKÁZI({re
,,Dodávka žákovskych šatníchsk íníoo
Na obálce musí b; t adresa rÍčastníkazaďávacího ízení.Doručenénabídky budou
evidovány a bude jim p iděleno po adové číslo.Nabídka nesmí obsahovat p episy a opravy'
které by mohly zadavatele uvést v omyl.

v.

Práva zadavatele

1)
2)

Zaďavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdrženénabídky.

Zaďavatel nebude ričastníkrimzadávacího ízeníhradit žáďné náklady spojené s Írčastí
v zaďávacímŤízeni.
3) V souladu s ustanovením $ 2 písm. e) zákona č. 32012001 Sb., o finančníkontrole ve
ve ejné správě bude vybrany dodavatel osobou povinnou spolupťrsobit p i vykonu
finančníkontroly.
4) Zadavatel si vyhrazqe právo odmítnout všechny p edloženénabídky a následně
neuzavŤít smlouvu S žádnym z dodavatelri.
s) Zadavatele je oprávněn zadávací Íizeníkdykoliv zrušit aŽ do uzav eni smlouvy
s vybranym dodavatelem.

V odrách dne

18. 5. 2018
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