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Výběrové  řízení 
 
 
Výzva 
Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na dodání zakázky 2 ks dřevěných laviček do exteriéru 
včetně instalace. 
 
Předmět zakázky 
Dodání dřevěných laviček do exteriéru. Zakázka zahrnuje tvorbu laviček včetně materiálového 
zajištění a práci a materiál na jejich ukotvení. 
 
Popis výrobku: 
 
Materiál:     dubové dřevo 
Výška:               35 cm - 45cm 
Šířka:               170 cm 
Hloubka:          40 cm 
Umělecký motiv:              dřevěná deska na sezení zakřivená do tvaru C 
Umělecký motiv č. 2:             stojany zakřivené do tvaru C nebo S 
Počet kusů:    2 
Počet stojanů:               4 
 
 
Zadavatel zakázky 
Základní škola Dědina, Žukovského 580/6, Praha 6, 161 00 
 
Doba plnění 
Předpokládaná doba plnění: 1.4.2019 – 30.9.2019 
 
Termín odevzdání nabídek 
Do 21.1.2019 na adresu školy osobně e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. 
Nabídka musí obsahovat cenu bez DPH a technické parametry dle požadavků a kontaktní údaje 
firmy. Nutná prohlídka místa plnění. 
 
Výběr zakázky 
Výběr zakázky se uskuteční do 31.1.2019 Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku 
řízení telefonicky nebo e-mailem nejpozději 31.1.2019. 
 
Smlouva, objednávka 
Smlouva (objednávka) bude vystavena  31.1.2019 



 
Kritéria pro hodnocení nabídek 
1. poměr cena/kvalita 
2. parametry 
3. záruční doba 
4. platební podmínky 
5. referenční listy na dříve prováděné zakázky 
 
Práva zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele 
uvedené v zadávacích podmínkách. 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
informace uváděné uchazečem v nabídce. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k předložení cenové nabídky. 
 
Forma platby: 
Převodem, splatnost 14 dní po ukončení prací 
 
 
Odpovědná osoba za zadání zakázky 
Mgr.Mojmír Dunděra, ředitel školy ZŠ Dědina, tel 235 355 185, e-mail: dundera@zsdedina.cz 
 
Kontaktní osoby 
Pro ekonomickou oblast: Eva Kolingerová  hospodářka školy, telefon 235 359 229,  
e-mail: kolingerova@zsdedina.cz 
 
 
 
 
V Praze dne : 7.1.2019      Mgr. Mojmír Dunděra 

                     ředitel školy 
 
 



Požadované technické parametry: 
 
Vypsat rozměry atd. 
 
V Praze dne : 7.1.2019      Mgr. Mojmír Dunděra 

                     ředitel školy 


