Mateřská škola Motýlek
zastoupená Eliškou Janečkovou, ředitelkou MŠ
Arabská 10/684, 160 00 Praha 6, ms.motylek@centrum.cz,
tel.: 2 3535 34 75, 602 113 500
IČ 70921580, č.ú.: 4930061/0100

MŠ MOTÝLEK VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU:
Vymezení předmětu VZ:
I. Výměna stávajících oken ve školnickém bytě za nová plastová – řešící stávající problém s plísní
v bytě + kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s touto zakázkou.
II. Výměna stávajících oken v ŠJ-instalována 2 okna na severní straně, která nejdou otevírat.
Dochází k zapocení a tvoření plísně. Nutná instalace otevíratelných oken a sítí proti hmyzu.

Požadavky:
A.
B.
C.
D.

Zaměření okenních otvorů před zahájením výroby
Demontáž stávajících oken včetně rámů a jejich ekologická likvidace
Dodávka nových oken na místo montáže, jejich upevnění, montáž, vypěnění a seřízení
Okna s tepelně izolačními schopnostmi se zásadním omezením rizika povrchových kondenzací a
s mikroventilací: Plastový profil se stavební hloubkou min. 76mm a min. Ug 1,2W/m2K nebo Ug 0,95 (pro
trojsklo)
E. Osazení nových žaluzií
F. Začišťovací práce a malířské úpravy okolo oken včetně hrubého úklidu je součástí nabídkové ceny
G. Záruka na dodané zboží a instalaci bude součástí smlouvy. Požadujeme minimální délku záruky na celé dílo
a jeho jednotlivé součásti po dobu 5 let a více. Záruční doba počíná dnem předání celého díla bez závad a
nedodělků.
H. Nabídková cena bude konečná a neměnná a musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s realizací
zakázky.
I. Součástí nabídky budou kopie certifikátů na jakost a výrobce oken.
J. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody vzniklé v souvislosti s realizací zakázky.
Způsob a místo prohlídky a podávání nabídek: Zájemci o zakázku se dostaví do MŠ Motýlek (zelená
budova) 11.02.2016 v 16 hod. k prohlídce místa a zhodnocení možností.
Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku do MŠ Motýlek do 19.02.2016 v zalepené
obálce označené „Výzva“, příp. e-mailem na adresu ms.motylek@centrum.cz.
Platební podmínky: bezhotovostním převodem (zadavatel neposkytuje zálohu, cena za dílo bude uhrazena až po
řádném předání a převzetí zakázky).
Další podmínky VZ malého rozsahu: Uchazeče neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení
ceny z důvodu nedostatečné informovanosti, mylného chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena
apod.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny
nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Kritérium výběru dodavatele: nejnižší cena.
Doba plnění: do 31.03.2016
Kontaktní osoba: Eliška Janečková, Jana Mudrá – školnice
Sejmuto dne:
Vyvěšeno dne: 02.02.2016
V Praze dne: 02.02.2016

Eliška Janečková, ředitelka MŠM

