Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Šantrochova 2/1800, 162 00, Praha 6 - Břevnov
_____________________________________________________________
Ředitelství školy vypisuje výběrové řízení na zakázku:
Předmět zakázky: Dodávka 1 ks nového kopírovacího stroje formou pronájmu s možností
následného odkupu zařízení.
Popis (specifikace) zakázky: Černobílý a multifunkční kopírovací stroj DEVELOP ineo+284
včetně:
- podavače originálů
- stolku se třetí velkokapacitní kazetou
Forma pořízení: pronájem stroje na 48 měsíců s možností následného odkupu zařízení včetně
zajištění kompletních servisních služeb s garancí ceny za vytištěnou stranu bez omezení pokrytí
tonerem.
Požadavek na formu nabídky: Nabídka musí být podána v písemné formě včetně návrhu
Smlouvy o nájmu zařízení a doručena poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí obsahovat:
- Cenu měsíčního nájmu včetně kreditu 1000 černobílých a 1000 barevných stran
kalkulovaných pro formát A4.
- Cenu za ČB stranu formátu A4 bez omezení pokrytí tonerem (včetně papíru)
- Cenu za barevnou stranu formátu A4 bez omezení pokrytí tone-rem (bez papíru)
- Prokázání kompetence pro prodej a servis zařízení = Certifikát minimálně DEVELOP EXPERT
PARTNER
- Dobu servisní odezvy od nahlášení požadavku uživatelem
- Termín dodání = počet pracovních dnů od podpisu smlouvy
- Veškeré ceny musí být uvedeny bez DPH a zároveň včetně DPH
Zadavatel zakázky: ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Šantrochova 1800/2, Praha 6, IČ 481 33 779
Doba plnění a místo: září 2020, ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Šantrochova 2/1800, Praha 6
Termín odevzdání nabídek :

31. 7. 2020 písemnou formou

Kritéria pro hodnocení nabídek :
- 65 % cena (cena pronájmu, cena za ČB stranu a cena za barevnou stranu)
- 35 % podmínky smlouvy o nájmu včetně servisních služeb
Odpovědná osoba za zadání zakázky:

Mgr. Helena Patáková, ředitelka školy

Kontaktní osoby: Mgr. Helena Patáková, reditelka@zsverycaslavske.cz, tel. 722 682 206

škola: 235 361 223
jídelna: 235 356 505

www.zsverycaslavske.cz
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