Výběrové řízení - „Nákup 95ks restauračních stolů do KD Dražice“
Výběrové řízení v naší organizaci upravuje „Vnitřní směrnice obce Dražice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
Tato stanoví, že právo zadat zakázku, která nepřesáhne částku 200 000,- Kč bez DPH u dodávek, služeb a stavebních prací, přísluší starostovi obce. Výběrové
řízení v tomto případě nemusí být provedeno. Starosta odpovídá za to, že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase plnění. Při rozhodování vychází
z informací o trhu a ze svých odborných zkušeností. Smluvní vztah je realizován formou objednávky, kterou podepisuje starosta obce.
Obec Dražice oslovila 3 dodavatele, kteří byli dříve osloveni v souvislosti s nákupem židlí do téhož kulturního domu v roce 2018.
Požadavky: - velikost 85 x 85 cm (pro porovnání velikost 80 x 80)
- tloušťka min. 18mm
- lamino, barva třešeň
Obec obdržela níže uvedené nabídky. Někteří dodavatelé zaslali nabídku na tloušťku 18 mm a také 25 mm. Doprava je u všech zdarma. Montáž většinou
svépomocí.
85 x 85
Firma

80 x 80
Montáž

Dodací lhůty

Platební podmínky

306.917,-

S montáží

4-6 týdnů od
objednání

Faktura – po dodání a smontování

223.463,-

-

Sami

6-7 týdnů

Záloha 50% při objednání, doplatek
dle dohody. Platba předem -3%

186.219,-

204.841,-

Sami

6-7 týdnů od
uhrazení FA

Zálohová faktura – celá částka

18 mm

25 mm

18 mm

25 mm

Technotrade CR s.r.o., Vrhaveč čp. 95,
Klatovy 339 01

227.601,-

327.608,-

210.359,-

Ateliér Dako s.r.o., Libušská 137/256,
Praha 142 00

223.463,-

-

Bukovec s.r.o., U Vlečky 1541, Strážnice
696 62

196.565,-

216.221,-

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 28.2.2019 rozhodlo, že bude firma Technotrade CR s.r.o. požádána o předvedení vzorku o rozměru 85 x 85 cm. Vzorek byl
předveden a po jeho shlédnutí starosta rozhodl, že firma Technotrade CR s.r.o. je vítěznou firmou a bude jí zaslána objednávka.
Zdůvodnění: Nabídnutá cena je sice nejvyšší, ale nabízí kromě dopravy také montáž zdarma, nejkratší dodací lhůtu a úhradu faktury až po dodání a smontování.
Tato firma také dodávala židle, tudíž barva stolů bude totožná s barvou židlí.
V Dražicích dne 25.3.2019
Lubomír Smažík
starosta obce Dražice

