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MŠ MOTÝLEK VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU
Vymezení předmětu: Mytí oken včetně skleněných výplní dveří a krytů osvětlení v celém
objektu MŠ. Platnost smlouvy od 1.8.2022.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Požadavky na způsob zpracování:
•
•
•
•
•

Mytí oken a rámů + skleněných dveřních výplní 2x ročně (únor, srpen)
Mytí krytů osvětlení a zářivek 1x ročně
Celková plocha oken 720 m2
Celková cena bude včetně použití saponátů
Nabídka musí obsahovat cenu za m2 a za kus v případě zářivek a osvětlení cca 100ks

Způsob a místo prohlídky a podávání nabídek:
Zájemci se mohou dostavit k prohlídce místa a zaměření po telefonické dohodě.
Zájemci o veřejnou zakázku zašlou své písemné nabídky prostřednictvím e mailu na adresu
ms.motylek@msmotyl.cz nebo otakarci@msmotyl.cz .
Nabídky zájemci mohou zasílat do 18.2.2022
Platební podmínky:
MŠ Motýlek není plátce DPH.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“.
Nabídková cena bude uvedena v KČ: Jednotková nabídková cena celkem bez DPH,
samostatně DPH s příslušnou sazbou a celková cena včetně DPH a dopravy.
Zadavatel neposkytuje zálohu, cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad
a nedodělků apod.
Uchazeče neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny z důvodu
nedostatečné informovanosti, mylného chápání této výzvy, chybně navržené nabídkové ceny
apod. Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Kritéria výběru dodavatele:
Nejnižší kompletní nabídková cena – 100%
Smlouva, objednávka
Smlouva bude vystavena na dobu neurčitou.
Závěrečné ustanovení:
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy,
právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel předložené nabídky nevrací. Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Místo a doba plnění:
Mateřská škola Motýlek, příspěvková organizace
Kontaktní osoba: Veronika Hrušovská, +420 601 323 585
Vyvěšeno dne: 10.2.2022
Sejmuto dne:
Praha dne: 9.2.2022

Monika Němcová, ředitelka MŠ

