Výzva k podání nabídky – Dodávka nábytku
Základní škola Odry, Pohořská 8 vyhlašuje poptávku v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách - § 12 ods. 3 – zakázka malého rozsahu a
v souladu s Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních
prací z prostředků finanční podpory OPVK, k předložení nabídky na realizaci
dodávky nábytku pro projekt „Brána ke komunikaci, edukaci a integraci.“
a) Identifikační údaje zadavatele, kontakty
Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace
Pohořská 1010/8
742 35 Odry
IČ: 60336269
DIČ: CZ60336269
Zastoupený Mgr. Janem Jursíkem – ředitelem
Kontaktní osoba: Mgr. Elen Chrobáková, tel.: 556 730 239,
email: elen.chrobakova@seznam.cz
b) Druh a předmět zakázky




Dodání, instalace a montáž 10 ks PC stolů s příslušenstvím
Dodání, instalace a montáž 10 ks židlí s područkami
Dodání, instalace a montáž 3 ks skříněk s kontejnery

Specifikace minimálních parametrů:
PC stůl:
Multifunkční jednomístný počítačový stůl, opatřený ABS hranami
Materiál – lamino v dekoru buk
Stůl vybaven :
 konzolou na PC
 výsuvem na LCD monitor i klávesnici
 průchodkou na kabely v pracovní desce
 rozměry 80 x 80 cm
Židle s područkami:
 Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák
 Upravitelná výška čalouněného sedáku
 Nastavitelná opora zad
 Synchronizovaný mechanismus
Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace
Pohořská 1010/8, 742 35 Odry
Kontakty: Tel.: + fax: 556 730 239, E-mail: zs_pohor@applet.cz
IZO: 600 138 267, IČO: 60336269, DIČ: CZ60336269





Podpěrky pro ruce s možností výškového nastavení
Univerzální kolečka na koberec i tvrdou podlahu
Nosnost židle do 120 kg

Skříňka s kontejnery:
 Korpus s plastovými úložnými boxy
 Maximální počet úložných boxů 24 ks
 Korpus – lamino v dekoru buk
 Korpus opatřen bržděnými kolečky
 Boxy vyrobeny z odolného a pevného plastu se zalisovanými madly
 Velikosti boxu vhodné ke kombinování
Součástí zakázky je provedení instalace výše uvedených zařízení v místě zadavatele
nebo na místě předem určeném specifikovaném v kupní či jiné smlouvě. Součástí
zakázky je fyzické odzkoušení v místě montáže dle zadavatele. Fyzické odzkoušení
musí být v místě zadavatele u všech dodávaných zařízení. Minimální termín záruky
veškerého nábytku a příslušenství je 24 měsíců.
c) Předpokládaná hodnota
Zadavatel předpokládá hodnotu dodávek ve výši 88.800,- Kč vč. DPH.
d) Podmínky plnění zakázky a požadavky zadavatele
Termíny realizace: zahájení plnění 03/2010, požadované dokončení dodávek do
30.04.2010
Místo realizace: Odry, Pohořská 1010/8
e) Lhůta a místo pro podání nabídek
Termín pro podání písemných nabídek: 23.03.2010, 12:00 hodin
Adresa pro zasílání písemných nabídek je shodná s adresou sídla zadavatele:
Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace, Pohořská 1010/8, 742 35
Odry
f) Způsob podání nabídky
Nabídku předkládejte v tištěné podobě v uzavřené obálce opatřené výrazným
nápisem „Veřejná zakázka - NEOTVÍRAT“. Na uzavření musí být obálka s nabídkou
opatřena razítky uchazeče a dále na obálce uveďte název „Dodávka nábytku“.
Nabídka může být podána osobně v místě pro podání nabídek nebo doručena
poštou. Nabídky dodané uchazeči po uvedeném termínu nebudou brány
k hodnocení.
g) Požadavek na prokázání způsobilosti uchazeče
Uchazeč prokáže způsobilost splnit předmět zakázky předložením příslušného
živnostenského oprávnění či výpisem z obchodního rejstříku (stačí i prostá kopie).
V případě nepředložení bude z poptávkového řízení vyloučen.
h) Požadavky na formální zpracování
Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace
Pohořská 1010/8, 742 35 Odry
Kontakty: Tel.: + fax: 556 730 239, E-mail: zs_pohor@applet.cz
IZO: 600 138 267, IČO: 60336269, DIČ: CZ60336269

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídek:
Nabídka ceny musí být kompletní s cenou bez DPH i s DPH.
Rozpis jednotlivých částí zakázky rozepište takto:
Cena bez DPH, DPH, s DPH.
10 ks PC stolů včetně příslušenství
10 ks židlí s područkami
3 ks skříňky s kontejnery
Instalace a další související činnost. Jednotlivé položky uvést samostatně.
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dodávce, který musí obsahovat platební
podmínky s cenou, stanovení za jakých okolností a podmínek ji lze překročit, záruku
a záruční podmínky, termíny plnění, smluvní pokuty. Součástí návrhu smlouvy bude
položkový rozpočet se specifikací jednotlivých zařízení. V návrhu smlouvy bude
uvedeno, že cena je cenou maximální, obsahuje veškeré náklady zhotovitele
nezbytné k realizaci díla a že obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na
čase plnění a předpokladatelný vývoj cen vstupních nákladů. Bude zde rovněž
uvedena povinnost dodavatele umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu
kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty).
Platební podmínky: Provedené dodávky budou uhrazeny po převzetí předmětu
plnění bez vad či nedodělků. Splatnost faktur požaduje zadavatel ne kratší než 60
dnů.
Informace o zakázce: Případné další informace ke zpracování nabídky je možné
získat na Základní škole Odry, Pohořská 8, kontaktní osoba: Mgr. Elen Chrobáková,
tel.: 556 730 239, email: elen.chrobakova@seznam.cz.
i) Hodnotící kritéria
Kritériem výběru je nejnižší nabídková cena.
j) Vymezení práva zrušit zakázku
Zadavatel si vyhrazuje možnost odmítnout všechny nabídky, zakázku zrušit nebo
změnit podmínky, požádat uchazeče o doplnění nabídky, neuzavřít smlouvu
s žádným uchazečem, neuznat náklady nevybraných uchazečů na vypracování
nabídky.

Mgr. Jan Jursík
ředitel školy
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