Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předmět zakázky:

Výroba nábytku, stolařské práce a opravy.
Uvedená výroba nábytku, stolařské práce a opravy budou požadovány
průběžně dle aktuálních potřeb a dispozic zadavatele.
V příloze Vám zasíláme vzory nábytku, který budeme
potřebovat vyrobit.
Žádáme o nacenění těchto vzorů a dále o uvedení dalších
služeb, které jste nám schopni nabídnout.

Termín zahájení dodávek:

Prosinec 2017

Datum vyhlášení zakázky:

19. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídky:

16. 11. 2017 do 9.30 hodin

Název zadavatele:

Chovánek – dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace
Vejrostova 1361/8
635 00 Brno – Bystrc

Způsob označení a podání nabídky: Uchazeč může podat pouze 1 nabídku.
Nabídku lze doručit osobně nebo poštou nejpozději dne 16.
11. 2017 do 9.30 hod. na adresu zadavatele. Rozhodujícím
okamžikem doručení je okamžik převzetí zadavatelem.
Zadavatel nezodpovídá za pozdní doručení prostřednictvím
pošty.
Nabídka musí být podána v zalepené obálce s viditelným
názvem Veřejná zakázka – STOLAŘSKÉ PRÁCE.
Předpokládaná hodnota zakázky:

Nabídková cena za stavební práce musí být stanovena jako
konečná včetně nákladů na dopravu či likvidaci odpadu.

Způsob hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
včetně DPH. Tato cena musí být konečná včetně nákladů na
dopravu.
Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a
na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o
přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně
všem uchazečům, kteří nabídku podali a jejichž nabídka byla
hodnocena.

Otevírání obálek:

16. 11. 2017 v 9.30 hod.

Pověřený zástupce pro styk s uchazeči:

Bc. Iva Maršálková
e-mail: marsalkova@chovanek.cz

Ing. Eva Spáčilová Pilátová
ředitelka

Příloha k zadání veřejné zakázky malého rozsahu
– výroba nábytku, stolařské práce, drobné opravy

1.
2.
3.
4.

Šatní skříň
rozměr: 200 x 80 x 60 cm
Komoda
rozměr: 85 x 80 x 50 cm
Závěsná police
rozměr: 25 x 120 x 25 cm
Postel s úložným prostorem a samostatnou matrací

Popis výrobků:
- materiál: masiv buk lakovaný
- hrany dveří budou olepeny hranou ABS 2 x 22
- korpusy budou olepeny hranou ABS 0,5 x 22
- kování – panty s tlumením
- zásuvkové vedení – plnovýsuvné s tlumením

5.

Jídelní stůl

200 x 80 x 60 cm

Popis výrobku:
- podnož masiv buk lakovaný, vrchní deska tl. 28 F 132
- olepení hranou ABS tl. 2 mm

rozměr: 80 x 200 cm

