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Výzva uchazeči k podání cenové nabídky na:
NÁKUP JEVIŠTNÍCH PODEST A DOPLŇKŮ

Město Kopřivnice poptává nákup a dodání jevištních podest a doplňků. Jedná se o jevištní
podesty o velikosti 200 x 100 cm pro hliníkové rychloupínací nohy. Konstrukce rámu z členitého hliníkového profilu. Povrch – 21 mm laťovka. Pevné PE – závěsné háky pro
automatické spojování elementů k sobě. Nosnost podesty 750 kg/m2. Váha 35 kg. Je
vyžadován certifikát TÜV minimálně do výšky 100 cm bez použití spojek a výztuh. Dle DIN
4112, DIN 4113, ÖNORM B4600. Počet podest – 20 kusů. Doplňky k podestám: noha nástrčná
20 cm (sada 4 kusy) – 10 sad, noha nástrčná 40 cm (sada 4 kusy) – 10 sad.
Požadavky na zpracování cenové nabídky na Nákup jevištních podest a doplňků
1. Zadavatel:
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
zastoupeno Ing. Radomírou Michálkovou, vedoucí Oddělení školství, kultury a cestovního
ruchu, oprávněnou k podpisu smlouvy dle vnitřního předpisu zadavatele
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
2. Požadavky na rozsah činností zahrnutých do nabídkové ceny:
S vybraným uchazečem bude podepsána kupní smlouva o koupi jevištních podest a doplňků.
3. Termíny:
Termín dodání: navrhne uchazeč.
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4. Požadavky na obsah nabídky:
4.1. Cena:
Cena musí být v nabídce uvedena jako maximálně přípustná a musí obsahovat veškeré
náklady spojené s nákupem a dodáním jevištních podest a doplňků.
Cena bude rozčleněna:

Zboží

JEVIŠTNÍ PODESTA
200 X 100 CM

Počet

Jednotka

20

ks

Cena
bez
DPH
za 1 ks
(Kč)

Cena
bez
DPH
celkem
(Kč)

DPH
(%)

DPH
(Kč)

Cena
s DPH
(Kč)

Sada
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NOHA NÁSTČNÁ 40 CM

10
(4 kusy)

DOPRAVA
Kč

CENA S DPH CELKEM

4.2. Návrh smlouvy
Přílohou cenové nabídky na zakázku Nákup jevištních podest a doplňků bude podepsaný
návrh smlouvy, který bude obsahovat:
a) Termín a způsob dodání. Místem dodání bude Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru
368, 742 21 Kopřivnice.
b) Ujednání o smluvních pokutách (při nedodání díla v dohodnuté lhůtě).
c) Cena.
d) Platební podmínky.
e) Záruční podmínky.
Návrh smlouvy bude dále obsahovat tyto povinnosti:
a) V návrhu smlouvy je vybraný uchazeč povinen navrhnout výši sankce za nedodržení
termínu dodání díla.
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5. Hodnocení nabídek a hodnotící kritéria
Nabídky budou vyhodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.
6. Práva zadavatele:
Zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a výběrové řízení zrušit.
Zadavatel si vymiňuje právo jednání o předloženém návrhu smlouvy o koupi jevištních podest
a doplňků.
7. Další:
Vybraný uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli příslušné oprávnění
k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (oboje v originále nebo
úředně ověřené kopii, přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny originálem nebo úředně
ověřenou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů).
Případné podrobnější informace podá:
 Ing. Lenka Heráková, e-mail: lenka.herakova@koprivnice.cz, tel: 556 879 443,
739 685 370.
Pokud máte zájem o podání nabídky na nákup jevištních podest a doplňků, laskavě tak učiňte
nejpozději do 11. ledna 2013 do 10 00 hodin na adresu Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice – Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu.
Nabídku doručte v uzavřené obálce s nápisem „Výběrové řízení – NÁKUP JEVIŠTNÍCH
PODEST A DOPLŇKŮ NEOTEVÍRAT“.
Nabídku můžete podat osobně, poštou (tak, aby byla doručena do 11. ledna 2013 do
10.00 hodin), nebo prostřednictvím datové schránky.
S pozdravem

Ing. Radomíra Michálková
vedoucí oddělení školství, kultury a cestovního ruchu

Digitálně podepsal Ing. Radomíra Michálková
Datum: 19.12.2012 11:27:22 +01:00
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