Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Číslo veřejné zakázky (bude
doplněno poskytovatelem
dotace)

C15937

Název zakázky:

Dodávka nástrojů a nářadí pro výuku práce se dřevem
učitelek MŠ

Typ zakázky

Veřejná zakázka na dodávky, zadávaná jako zakázka malého
rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb.

Datum vyhlášení
zakázky:

14. 4. 2015

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo
projektu:
Název projektu:

CZ.1.07/1.3.00/48.0131
Rozvoj řemeslných dovedností a související didaktiky pro
učitele MŠ

Zadavatel
Název / obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:

Muzeum Říčany
Rýdlova 271/14
251 01 Říčany

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Mgr. Jakub Halaš - ředitel

IČ zadavatele:

43752110

DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele ve věci
zakázky:

Adéla Venerová, adela.venerova@muzeum.ricany.cz,
tel: 605 878 003

Zakázka
190.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota
zakázky:

Celková nabídková cena nesmí překročit částku 191 642 Kč
bez DPH a je z hlediska rozpočtu projektu cenou maximální a
nepřekročitelnou.
Cena se skládá ze čtyř položek:
Část 1 Ruční nástroje pro opracování povrchu dřeva - max.
cena 37188 Kč bez DPH
.
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Část 2 Ruční nástroje pro řezání a škrabání dřeva – max.
cena 22.313 ,- bez DPH. Cena pilek nesmí překročit 17.000,Kč bez DPH celkem.
Část 3 Ruční nástroje pro vrtání a sekání – max. cena nesmí
překročit 36444,- Kč bez DPH.
Část 4 Elektrické nářadí pro práci se dřevem – max. cena
95697,- bez DPH
Zadavatel si vyhrazuje následující platební podmínky:
zadavatel zaplatí za poskytnutou službu cenu na základě
zaslaných faktur, jejichž splatnost se stanovuje na 30 dní od
doručení faktury zadavateli.

Lhůta pro podání
nabídek:

28. 4. 2015 do 9:00
Muzeum Říčany, Rýdlova 14, 25101 Říčany

Místo pro podávání
nabídek:

Lhůta a místo dodání:

Říčany (Ř) do 4. 5. 2015
Ivančice u Brna (I) do 6. 5. 2015
Liberec (L) do 6. 5. 2015
Počty kusů pro jednotlivé lokality jsou uvedeny u jednotlivých
bodů předmětů plnění.

Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou
vázán, počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro
předložení nabídky a trvá nejméně 90 kalendářních dnů.

Informace k zadávací
dokumentaci:

Zadávací dokumentace je zpřístupněna na webových
stránkách zadavatele www.ricany.cz/muzeum

Popis předmětu zakázky

.
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Zakázka je rozdělena celkem na 4 části, kdy uchazeč smí
podat svoji nabídku do každé části zakázky nebo pouze
do jedné z těchto částí v souladu s §98 zákona č. 137/2006
Sb. v pl. znění. V případě podání nabídky do více částí je
uchazeč povinen zpracovat svoji nabídku na každou část
samostatně.
ČÁST 1: RUČNÍ NÁŘADÍ PRO OPRACOVÁNÍ POVRCHU
DŘEVA
1) Sada rašplí na dřevo

celkem 3 sady

(dodání : Říčany– 1sada , Ivančice– 1sada , Liberec –
1sada)

Předmět zakázky:

Popis:
Sada obsahuje 11 souprav vícedruhových rašplí.
Každá souprava bude obsahovat nejméně 3 rozdílné
průřezy rovných rašplí pro ruční opracování dřeva.
Poptáváme tedy celkem nejméně 99ks rašplí.
Určeno převážně ženským uživatelkám při mentoringu
práce s dětmi – proto požadujeme kvalitní zpracování
seku ručním způsobem s minimálně střední (nebo
jemnější) hrubostí pro pomalejší, ale preciznější úběr
materiálu.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Ruční sek každé rašple v sadě
Profily rašplí v sadě: plochá, úsečová, kabinetní
Střední hrubost č. 2-4, tj. počet seků 35 – 40 na cm2
Délka pracovní plochy bez rukojeti: 15 – 20cm

2) Sada modelářských rašplí na dřevo celkem 3 sady
(dodání : Říčany – 1 sada, Ivančice– 1 sada, Liberec do –
1 sada)
Popis:
Sada zahnutých modelářských rašplí pro ruční
obrábění dřeva. Sada bude obsahovat nejméně 6 kusů
rašplí rozdílných profilů. Celkem tedy poptáváme
nejméně 18 ks rašplí. Určeno převážně ženským
uživatelkám při mentoringu práce s dětmi – proto
požadujeme kvalitní zpracování seku ručním
způsobem s minimálně střední (nebo jemnější)
hrubostí pro pomalejší, ale preciznější úběr materiálu.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
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nejvyšším bodovým stupněm:
Ruční sek každé rašple v sadě
Profily rašplí v sadě: plochá, úsečová, kulatá,
trojúhelná, zaoblená, čtyřhranná
Střední hrubost nebo jemnější, nejméně 35 seků na
cm2
Délka pracovní plochy: minimálně 6 cm a více
3) Rašple velmi jemná celkem 3sady
(dodání : Říčany– 1sada , Ivančice– 1sada , Liberec –
1sada )
Popis:
Každá sada obsahuje 11kusů stejného druhu rašple
pro jemné a precisní opracování dřeva. Poptáváme
tedy celkem 33ks rašplí. Určeno převážně ženským
uživatelkám při mentoringu práce s dětmi – proto
požadujeme kvalitní zpracování seku ručním
způsobem s velmi jemnou hrubostí pro nejjemnější
opracování materiálu.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Ruční jemný sek rašple nejméně č .5 tj. nejméně 38 a
více seků na cm 2
Profil úsečový/kabinetní
Délka pracovní plochy nejméně 13cm a víc
4) Pilník velmi tvrdý 3 kusy
(dodání : Říčany – 1ks, Ivančice – 1ks, Liberec – 1ks)
Popis:
Velmi tvrdý pilník pro precizní a jemnou práci
k broušení velmi tvrdých materiálů. Tvrdost pilníku
nejméně 65 HRC, jemný křížový sek č.2 – 3.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším
bodovým stupněm:
Profil úsečový (alternativně plochý obdélný)
Délka pracovní plochy bez rukojeti 15 -20 cm
5) Sada dílenských pilníků 3 sady
(dodání : Říčany– 1sada, Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada
Popis:
Každá sada obsahuje 11 souprav různodruhových
dílenských pilníků. Každá souprava obsahuje nejméně
tři univerzální dílenské pilníky různých profilů pro běžné
potřeby pilování dřeva i barevných kovů. Poptáváme
.
-4-

tedy celkem 99 ks pilníků.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším
bodovým stupněm:
Střední křížový sek 2 a jemnější
Profily v sadě: plochý, úsečový, kulatý
Délka pracovní plochy bez rukojeti 20 – 25 cm

ČÁST 2: RUČNÍ NÁSTROJE PRO ŘEZÁNÍ A
ŠKRÁBÁNÍ DŘEVA

1) Pilka univerzální malá 3 sady
(dodání : Říčany – 1sada , Ivančice– 1sada, Liberec – 1sad
)
Popis:
Každá sada obsahuje 11 kusů stejného druhu kompaktní
lehké ruční pilky pro mnohostranné použití při
modelářském a truhlářském zpracování dřeva.
Poptáváme tedy celkem 33 ks pilek. Pilka s velmi
jemným a tvrdým ozubením. Bude využívána v rámci
mentoringu vyučujících při práci s dětmi – proto
požadujeme pevnou čepel bez vodicí lišty, min. tloušťka
pil listu 0,5mm nebo více, pilový list z karbidové oceli pro
dlouhotrvající ostrost, délka listu 150 – 200 mm, celková
délka 200 - 260 mm, univerzální ozubení - pilka řeže v
tahu i tlaku (k sobě i od sebe), velmi jemné ozubení pro
bezpečnou práci tj. rozestup zubů 1,0 – 1,3 mm; tedy
alespoň 24 zubů na 30 mm.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Demontovatelný pilový list, bezpečná, protiskluzová,
pogumovaná rukojeť se spolehlivým zajištěním
demontovatelného pilového listu.

2) Škrabka „cidlina“ 3 sady
(dodání : Říčany – 1sada, Ivančice– 1sada , Liberec –
1sada)
Popis:
Každá sada obsahuje 11 kusů univerzální obdélné
pravoúhlé škrabky ke škrabání dřeva vyrobené z kvalitní
tvrdé oceli pro dlouhotrvající ostrost. Poptáváme tedy
.
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celkem 33 ks škrabek.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Rozměry nejméně 150 x 50 mm
tloušťka alespoň nejméně 1 mm
tvrdost oceli minimálně 50 HRC

ČÁST 3: NÁSTROJE PRO RUČNÍ VRTÁNÍ A
DĚLENÍ DŘEVA
Nebozez sada 3 sady
(dodání : Říčany– 1sada , Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada
)
Popis:
Sada obsahuje 11 souprav. Každá souprava obsahuje
nejméně dva spirálové nebozezy různých průměrů pro
ruční vrtání dřeva. Poptáváme tedy celkem nejméně
66 ks nebozezů.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Průměr nebozezů v sadě 3mm a 8mm
Pevnou součástí každého nebozezu je rukojeť

1) Ruční vrtačka „kolovrátek“ 3 sady
(dodání : Říčany – 1sada, Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada
)
Popis:
Každá sada obsahuje 11 kusů ručních vrtaček pro
precisní vrtání dřeva. Poptáváme tedy celkem 33 ks
vrtaček. Konstrukce kliková bez převodu „kolovrátek“.
Bude využívána v rámci mentoringu vyučujících při práci
s dětmi – proto požadujeme celkově subtilnější rozměry
a univerzální tříčelisťové sklíčidlo pro upnutí
standardních vrtáků s válcovitou stopkou.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Celková délka nejméně 25cm, hloubka ramene nejméně
10cm, čelisťové sklíčidlo pro upnutí vrtáků o průměrech
nejméně 1 – 10mm, obsahuje alespoň jednu (horní)
rukojeť

.
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2) Sekera malá 3 sady
(dodání : Říčany – 1sada, Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada
)
Popis:
Každá sada obsahuje 11 kusů - Univerzální malá a lehká,
jednoruční sekera v opaskovém pouzdře pro příležitostné
drobné přisekávání čerstvého a padaného dřeva na
vzdělávacích vycházkách s dětmi – proto požadujeme
bezpečnostní prvky: odlehčené topůrko ze syntetických
vláken s protiskluzovou úpravou a rozšířeným koncem
proti vyklouznutí, antikorozní úprava čepele. Poptáváme
tedy celkem 33 ks sekerek.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Typ sekery: univerzální
Délka: 200 – 300 mm
Hmotnost: max. 500g
Čepel z uhlíkové oceli s úpravou snižující tření a
nebezpečí koroze

3) Vytahovač hřebíků 3 sady
(dodání : Říčany – 1sada, Ivančice– 1sada , Liberec – 1sad
)
Popis:
Každá sada obsahuje 11 kusů - Vytahovač hřebíků pro
vytahování hřebíků středních velikostí. Poptáváme

tedy celkem 33 ks vytahovače hřebíků.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Materiál: uhlíková ocel
Délka 170 - 300 mm
Konstrukce vytahovače „oboustranné páčidlo“ s jedním
zploštělým a jedním zahnutým koncem a otvorem pro
navlečení hlavy hřebu.

ČÁST 4: ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PRÁCI SE DŘEVEM
1) Mobilní vysavač 3 kusy
(dodání : Říčany – 1ks, Ivančice – 1ks, Liberec – 1ks)
Popis:
Kompaktní lehce přenosný výkonný průmyslový
vysavač pro pohodlné odsávání třísek a
.
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nejjemnějšího prachu z elektronářadí a usnadnění
obsluhy díky přístrojové zásuvce a spínací
automatice se zpožděním. Vysavač menších
rozměrů pro častou manipulaci a převoz osobním
automobilem – přibližné rozměry 450 x 400 x 500
mm.
Součástí dodávky je gumová redukce sací hadice
pro kompatibilní připojení ručního elektrického
nářadí uvedeného dále ve Výzvě (přímočará pila,
vibrační bruska, kombinovaný stoj). Nezbytné
funkce: možnost volby vysávání do sáčku nebo do
nádoby, objem nádoby do max. 20l, vysávání
suchých i vlhkých částic, filtrační patrona pro
mokré i suché vysávání, foukací funkce vysavače.
Nezbytné součásti dodávky antistatická sací
hadice délka alespoň 3m, velká změkčená kola
pro snadnou manipulaci, prodloužená trubice,
hubice pro vysávání podlahy, štětinový kartáček
pro vysávání prašných částic. Odsávání musí být
z hlediska výkonu a zatížitelnosti kompatibilní s el.
nářadím uvedeným ve Výzvě (přímočará pila,
vibrační bruska, kombinovaný stoj). Max. hladina
akustického zatížení 75 dB.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
příkon
1000 -1300 W
objemový proud max.
3600 - 3700 l/min
podtlak max.
23000 - 24000 Pa
plocha filtrační patrony
4500 - 4600 cm²
síťový kabel s gumovou izolací
nejméně 5 m
objem sběrné nádoby / filtračního vaku max.
do 20l
výkonové zatížení přístrojové zásuvky max.
2400 W
hmotnost
Max. 10 kg

2) Excentrická bruska 3 kusy
(dodání : Říčany – 1ks, Ivančice – 1ks, Liberec – 1ks)
Popis:
Excentrická kotoučová bruska pro precizní broušení
dřeva. Ve vyšším hobby nebo profesionálním
provedení, s robustní prodlouženou rukojetí umožňující
bezpečný obouruční úchop (určeno převážně ženským
uživatelkám – proto NE pouze jednoruční hřibovitá
rukojeť, průměr talíře ne větší než 125mm). Středně
tvrdý nebo měkký brusný talíř se suchým zipem a
otvory pro odsávání prachu. Kvalitní vnitřní
elektromechanika s vysokým podílem kovových
součástí (kovová ložiska a lože s protiprachovou
úpravou, odolávající vysokému zatížení). Nezbytná
regulace otáček. Přípojka nebo redukce pro
.
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kompatibilní propojení s odsávacím zařízením
požadovaným výše v této Výzvě.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Příkon
Brusný talíř průměr
Počet otáček
Počet kmitů
Výkmit, excentricita
Hmotnost

300 - 400 W
125 mm
4000 – 12000 /min
8000 – 24000 /min
cca min 1,4 mm a více
max. 2 kg

Příslušenství:
Integrované odsávání s pilinovým filtrem
Sada kompatibilních brusných výseků na dřevo P80,
P120 ke každé brusce

3) Přímočará pila 3 kusy
(dodání : Říčany – 1ks, Ivančice – 1ks, Liberec – 1ks)
Popis:
Přímočará kmitací pila pro tvarové a šikmé řezy.
Elektronická předvolba počtu zdvihů. Aretace spínače
pro trvalý provoz (určeno převážně ženským
uživatelkám – proto bezpečná protiskluzová rukojeť ve
formě madla, nízká hladina vibrací a hluku).
Nastavení optimální rychlosti řezání podle řezaného
materiálu a charakteru práce. Nastavení předkmitu.
Kovová základní deska a oboustranným naklopením o
45°.
Řezání až do hloubky 65 mm a více ve dřevě. Přípojka
nebo redukce pro kompatibilní propojení s odsávacím
zařízením požadovaným výše v této Výzvě.
Součástí dodávky sada základních kompatibilních
pilových listů pro řezání masivního dřeva,
aglomerovaných materiálů a plastů.
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Příkon 450 - 600W
Napětí 230 - 50 Hz
Počet otáček v rozsahu regulace 500 - 3 100 kmitů /
min
Max. prořez:
Dřevo alespoň 65 mm a více
Kov / hliník alespoň 6 mm a více
V barevných kovech alespoň 10 mm a více
Délka zdvihu 18 mm a více
Nastavení úhlu 0 - 45° (na obě strany)
4 polohy předkmitu
nízké vibrace
.
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Hmotnost max. 2 kg
4) Kombinovaný stroj 3 kusy
(dodání : Říčany – 1ks, Ivančice – 1ks, Liberec – 1ks)
Popis:
Univerzální stroj pro zpracování dřeva. Tři funkce:
hoblovka/srovnávačka, protahovačka a stolní pila. Velmi
snadná změna mezi hoblováním nebo protahováním či
řezáním pomocí stolní pily. Mezi bezpečnostní prvky
patří přítlačná tyč a ochrana proti přetížení, rozvěrný klín
a opěrné pravítko / lišta pro hoblování a pro řezání.
Určeno pro domácí a hobby použití. Přípojka nebo
redukce pro kompatibilní propojení s odsávacím
zařízením požadovaným výše v této Výzvě.
Nezbytné součásti dodávky:
přítlačná tyč
sada klíčů na seřizování a montáž stroje
přípravek na nastavení nožů
úhlový doraz
nože na hoblování
jemný pilový univerzální pilový kotouč s SK břity na
masivní dřevo – příčné i podélné řezání, řezání desek PDP, PDJ a OSB
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Vstupní napětí: 230V/50Hz
Příkon: 1600W
Otáčky naprázdno: pro hoblovací hřídel: minimálně
8000/min.
Otáčky naprázdno: pro pilový kotouč: minimálně
4500/min.
Maximální šířka hoblování: alespoň 200mm
Max. průchodná výška protahu: alespoň 120 mm
Rozměry stolu hoblovky: cca 740 x 210mm
Rozměry rovnoběžného vodítka: cca 780x80mm
Rozměry pilového kotouče: průměr minimálně 20cm
Max. hloubka řezu pily: minimálně 65mm
Suport nebo samostojné podnoží stroje pro pracovní
výšku stojící osoby - v rozmezí 78 – 90cm.

5) Akušroubovák 3 sady
(dodání : Říčany – 1sada , Ivančice– 1sada, Liberec – 1sad
)
Popis:
1 sada obsahuje 11 kusů - akumulátorový
.
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šroubovák jednoruční. Poptáváme tedy celkem
33 ks akušroubováků. Minimální rozměry rukojeti
umožňující práci převážně učitelek s dětmi – proto
požadujeme vysunovací držák šroubů s
magnetickým unášečem pro bezpečné použití
JEDNOU rukou, kompaktní konstrukce přístroje,
NE nastavitelná kloubová rukojeť., spínač
umístěný „ jako kohoutek pistole“ na vnitřní straně
rukojeti, intuitivní ovládání ukazováčkem, palcový
přepínač pravolevého chodu. Nezbytné
příslušenství : Nabíječka
Sada bitů základní rozměrové řady typů kříž,
iambus, hvězdička
Baterie Li-lon
Teleskopický magnetický držák šroubů

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Kroutící moment alespoň max. tuhý šroub 4,8 Nm
Napětí akumulátoru alespoň
3,6 V
Kapacita akumulátoru minimálně
1,1 Ah
Volnoběžné otáčky alespoň
180 ot./min
Hmotnost:
max 1 kg

6) Vypalovačka „brendovací pero“ 3 sady
(dodání : Říčany – 1sada , Ivančice– 1sada, Liberec – 1sad
)
Popis:
1 sada obsahuje 11 kusů - pájecí pero určené ke
kreativní a trvanlivé úpravě různých materiálů. Slouží k
vypalování obrázků či nápisů do dřeva, kůže, vosku
nebo korku. Poptáváme tedy celkem 33 ks
vypalovaček. K usnadnění dekorace slouží výměnné
vypalovací hroty a raznice.
Kromě toho slouží výrobek jako páječka pro menší
pájení a jako řezačka za horka např. pro polystyren.
Nezbytné součásti dodávky: hladká čepel pro řezání
polystyrenu za horka.
Sada výměnných hrotů a raznic
V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno
nejvyšším bodovým stupněm:
Rozměry přibližně (Ø x d): 29 mm x 172 mm.
Výkon (max.) alespoň: 30 W.
Provozní napětí: 230 V.
Rozsah teplot: 220 - 580 °C.

.
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Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením
čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit
zadavateli na jeho žádost originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.

Základní a profesní
kvalifikační předpoklady
dodavatele:

1) Základní kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ
formou čestného prohlášení – příloha č. 2 této Výzvy
2) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán
3) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Uchazeč doloží prostřednictvím čestného prohlášení (příloha
č. 2)

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení

Hodnotící kritéria:

Zadavatel stanovil tato dílčí hodnotící kritéria:
1) nabídková cena...................................................65%
2) kvalita nabízeného zboží…………......................35%

Požadavky na stanovení
nabídkové ceny:

Uchazeč uvede v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Výzvy)
celkovou nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu
včetně DPH.
Uchazeč vyplní cenovou nabídku, která je přílohou č. 3 Výzvy.
Hodnocena bude celková nabídková cena včetně DPH, za
každou část této výzvy zvlášť.

Požadavky na kvalitu
nabízeného zboží:

Požadavky na kvalitu nabízeného zboží jsou stanoveny pro
větší přehlednost přímo v popisu předmětu zakázky u
jednotlivých položek pod termínem: V rámci hodnocení
kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Způsob hodnocení:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací
stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro
cenu jako číselně vyjádřitelné kritérium, získá hodnocená
nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
U druhého číselně nevyjádřitelného kritéria ohodnotí
nejvhodnější nabídku hodnotící komise 100 body a další

.
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nabídky sestupně v porovnání s nejvhodnější nabídkou.
Přepočtené body budou vynásobeny váhou jednotlivých
dílčích kritérií.
Výsledné bodové ohodnocení je součtem bodů za jednotlivá
dílčí kritéria.

Požadavky na varianty
nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Požadavky na zpracování nabídky
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče:

Obsah nabídky:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

1) Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) podepsaný
uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho členem či
členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či
jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou
osobou na základě udělené prokury či přiložené plné
moci.)
2) Vyplněný návrh smlouvy (příloha č. 4) podepsaný
uchazečem – zvlášť do každé části VZ (statutárním
orgánem nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem
v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru,
případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené
prokury či přiložené plné moci.)
3) Vyplněnou cenovou nabídku – jednotkové ceny (příloha č.
3).
4) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
5) Souhlas uchazeče se zveřejněním veškeré dokumentace
související s touto veřejnou zakázkou.



Požadavek na písemnou
formu nabídky:





Nabídka bude předložena ve dvou originálech v písemné
formě a zároveň na CD, v českém jazyce. Nabídka
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti
volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky (doporučení
zadavatele). Všechny listy nabídky včetně příloh budou
řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou (doporučení
zadavatele).
Nabídka a veškeré dokládané dokumenty musí být v
českém jazyce.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty
nebudou hodnoceny.
Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné
obálce označené nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka nástrojů a nářadí pro výuku práce se
dřevem učitelek MŠ – NEOTVÍRAT“.
.
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