Poptávkového řízení (zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu)
1. Identifikace zadavatele/název, právní forma, sídlo, IČ, osoba (osoby)
oprávněná(é) jednat jménem zadavatele:
MŠ Rochlov, Rochlov č.p. 72, 330 23 Nýřany, IČ:70994421, Mgr. Jana Šauerová ředitelka
2. Předmět zakázky (specifikace včetně technických podmínek):
Zakrytí otopných těles v MŠ Rochlov
Tech. požadavky:
 Zakrytí těles bude provedeno vertikálními příčky
 Kryt přes tělesa bude zavěšen, aby bylo umožněné vytírání
podlahy až ke zdi
 Mezi jednotlivými radiátory budou osazeny police
 Zákrytová deska nad tělesem bude opatřena mřížkou
 Zakrytí bude provedeno na 4. stěnách dle přiloženého výkresu a
vizualizace
 Obdobným vzhledem bude zakryto i 7 samostatných těles o délce
cca 1,6m.

3. Předpokládaná lhůta a místo plnění:
Dodání a montáž červenec-srpen 2013
4. Platební podmínky :
– faktura se splatností 14.dní od protokolárního předání a převzetí díla

5. Požadavky na úplnost nabídky (plus přílohy, např. vzor smlouvy o dílo…):
Zakázka bude realizována na základě písemné smlouvy. Před uzavřením této smlouvy
bude provedeno zaměření firmou, která bude vybrána pro realizaci zakázky.
6. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení:
 1. Cena
 2. Materiál. provedení
9. Místo, forma a lhůta podání nabídek:
Podání písemné nabídky v termínu do 30. dubna 2013 na adresu OÚ Rochlov, nebo emailem na ou.rouchlov@tiscali.cz
10. Ostatní ustanovení:
 Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv a bez udání důvodů zrušit a
to až do podpisu smlouvy nebo vystavení objednávky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výsledek výběrového řízení na svých
webových stránkách http://www.obec-rochlov.cz/verejne-zakazky-a-poptavkasluzeb/
 Vyřazeny z procesu hodnocená budou nabídky:
 podané po termínu,
 nabídky neúplné,



 nabídky, které neodpovídají požadavkům zadavatele v poptávkovém řízení na
předmět zakázky,
 nabídky obsahujíc ustanovení v rozporu s planými právními předpisy,
 nabídky obsahují změněné podmínky oproti zadání.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit vyloučení uchazečů řízení na svých
webových stránkách: http://www.obec-rochlov.cz/verejne-zakazky-a-poptavkasluzeb/
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.3.2013
Jméno a podpis:Jiří Patera

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 15.3.2013
Jméno a podpis:Jiří Patera

Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:Jiří Patera

Sejmuto z úřední elektronické desky dne: 30.4.2013
Jméno a podpis:Jiří Patera

30.4.2013

