
  

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ANTONÍNA ČERMÁKA, PRAHA 6, OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ  

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 
ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

 

Název zakázky  Nákup 5 ks triptychů pylonových tabulí do školních učeben 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6 

Sídlo Antonína Čermáka 1022/6, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

IČ / DIČ 48133850/CZ48133850 

Právní forma Příspěvková organizace 

DPH Škola není plátce DPH 

 
2. Osoby zadavatele 

Osoba oprávněná jednat za 

zadavatele ve věci zakázky 
Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy 

Kontaktní osoba Mgr. Petr Karvánek 

Kontaktní telefon 607 753 832 

Kontaktní email skola@zscermaka.cz 

 
3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) 

Zakázka představuje dodání a montáž 5 kusů triptychů pylonových tabulí (tabule je trojlistá, rozkládací se dvěma křídly). 

Specifikace tabulí: 

 magnetická tabule s dvěma křídly v zavřevném stavu rozměry 200x120 cm zelené barvy, keramický povrch pro 

popis křídou 

 výška pylonů 290 cm, možnost zkrácení až na 240 cm 

 odkládací police na křídy po celé šířce tabule, odkládací police na houbu 

 rám z eloxovaného hliníku s plastovými rohy 

 vzdálenost od země v nejnižší poloze 40 cm 

 záruka na keramický povrch 

Dodávka zahrnuje dopravu a montáž do sádrokartónu, ve kterém bude hotová příprava pro montáž. 

 
4. Předpokládaná hodnota zakázky  --- 

 
5. Termín vyvěšení zakázky  31.5.2017 

 

6. Doba a místo plnění zakázky 

Doba plnění zakázky Červenec 2018 v závislosti na postupu stavebních prací 

Místo plnění zakázky 
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6, se sídlem Antonína 

Čermáka 6/1022, 160 00 Praha 6 – Bubeneč 

 

7. Požadavek na způsob zpracování nabídky 

Písemná nabídka s uvedením ceny jednotlivých částí dodávky, jejich specifikace, záruky a termínem dodání. 

 

8. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky 

Lhůta pro podání nabídky 7.6.2018 

Místo pro podání nabídky Kancelář hospodářky školy ZŠ a MŠ Antonína Čermáka 6, Praha 6 

Způsob přeložení nabídky  Písemně 

Jazyk zpracování nabídky Čeština 

 

9.  Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek 

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle 

níže uvedených kritérií: 

nabídková cena včetně DPH       85% 

záruční podmínky                        15% 

 

Datum:31.5.2018 

Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy 

 

petr.karvanek
podpis ředitel

petr.karvanek
razítko školy


