
Zakázka 2/2016 Vybavení tříd výškově stavitelným nábytkem  

Zakázka č.:                                 2/2016 

Termín oznámení dne:                1. 9. 2016 

Platnost oznámení do:                5. 9. 2016 do 15.30 hod 

Předmět zakázky:                        

Lavice dvoumístná, výškově nastavitelná vel. 5-7  s pevnou pracovní deskou 130x50-55 cm 

z materiálu LTD s litou polyuretanovou hranou v přírodním dřevěném dezénu s povrchem 

odolným proti oděru. Přestavění výšky lavice bez použití nářadí. Všechny hrany jsou 

zaoblené. Lavice jsou opatřeny odkládacími košíky, po stranách kovové háčky, kovové 

konstrukce na lyžinách s plastovými koncovkami opatřenými rektifikacemi pro vyrovnání 

nerovnosti podlahy. (Je-li konstrukce vybavena oporou pro nohy, výška opory od země musí 

být min. 20 cm. Opora nohou není podmínkou.) 

Počet 15 kusů barva stříbrná 

          

Židle žákovská stohovatelná výškově stavitelná vel. 5-7, velký sedák a opěrák. Kovová 

konstrukce je svařena z plochooválných profilů s lyžinami opatřenými plastovými 

koncovkami. 

Počet 30 kusů barva stříbrná 

  

Zakázka bude zahájena 9. 9. 2016 a ukončena 11. 9.  2016 v prostorách ZŠ Petřiny-sever, Na 

Okraji 43, Praha 6 tak, aby  zboží  bylo do školy dodáno nejpozději 11. 9. 2016. 

         
Nabídková cena: Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky, 

kterou by měla zahrnovat celková smluvní cena. Nabídková cena bude maximální a nejvýše 

přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové 

ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit 

pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky a v případech 

požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení 

ceny zadavatel nepřipouští. 

Kritérium pro hodnocení nabídky 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 

nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. 

pořizovací ceny 80 %, doprava v ceně 10 %, dodání v termínu 10 %.  

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku k rukám  kontaktní osoby 

 

Zadavatel:                                   Základní škola Petřiny-sever, Na Okraji 43, Praha 6 

                                                     IČ 48133795                         

Kontaktní osoba:                          ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová 

Informace na tel.:                          +420 728819174 

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si 

vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout 

všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. 

Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se 

nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Nabídky zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mail skola@zspetriny.cz. 

 

 

                                                                                      Mgr. Jana Kindlová  

                                                                                            ředitelka školy 

mailto:skola@zspetriny.cz

