
 
 

 

 

 
 

 

   

    

POPTÁVKA 
na dodávku služeb v rámci projektu 

„Česko-polské zpívání a kosení – zapůjčení skákacích hradů“. 
   
Obec Karlovice 
Zastoupená: paní Janou Helekalovou – starostkou obce 
IČ: 00296112 
Sídlo:Karlovice 138, Karlovice, PSČ 793 23 
Tel.:  554 725 392 
e-mail: starostka@karlovice.eu      
 
POPIS POPTÁVKY  
Předmětem poptávky je zapůjčení skákacích hradů.  
Projekt Česko-polské kosení a zpívání: 
Poptáváme pronájem skákacích hradů včetně dopravy v sobotu 14. 06. 2014 od 10 
do 19 hodin. 
Velký profi hrad - 2x (např. Mořský svět, Malý stavitel, Překážková dráha, Velká 
skluzavka, apod.) 
Cena bez DPH ………………………. 
 
Skákací hrad XL – 1x (např. Tygřík, Hrad, Džungle, Spiderman apod.) 
Cena bez DPH ………………………. 
 
Cena celkem bez DPH …………………… 
Cena celkem s DPH ……………………. 
 
Předmět poptávky je realizovaný v rámci Operačního programu přeshraniční 
spolupráce 2007-2013 Česká republika - Polská republika pro realizaci 
mikroprojektů.  
 
TERMÍNY PLNĚNÍ  
Předpokládaný termín zahájení: březen 2014  
Požadovaný limitní termín dokončení dodávky: do 14. 06. 2014  
 
POŽADOVANÁ ZÁVAZNÁ ÚPRAVA NABÍDKY  
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v písemné formě, 
podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.  
Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“. 
Tato obálka bude zřetelně označena nápisem „Česko-polské zpívání a kosení – 
zapůjčení skákacích hradů“. Obálka musí obsahovat jméno a adresu účastníka.  
Nebo se podává elektronicky na adresu  podatelna@karlovice.eu formou přílohy k e-
mailu, do předmětu mailu uveďte cpzhrady – neotvírat. 
Dodavatel předloží doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
Základním hodnotícím kritériem této poptávky je nejnižší nabídková cena. 
Předpokládaná hodnota 15 000,- Kč bez DPH. 
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LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Lhůta pro podání nabídek končí dne:  21. 02. 2014 ve 12.00 hod.  
 
MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK 
Nabídky je možno podávat osobně do podatelny  Obecního úřadu Karlovicích, a to v 
pracovních dnech Po a St od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 17:00 
hodin, v Út a Čt od 8:00 hod. do 11:30 hod.  
Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž 
doporučeně poštou na adresu Obecní úřad v Karlovicích, Karlovice 138, Karlovice, 
PSČ 793 23, a to před termínem uplynutí lhůty, tj. do data 21. 02. 2014 doporučeným 
dopisem s potvrzenou doručenkou. Riziko zpoždění spojené se zdržením v podání 
nabídky ve stanovené lhůtě, vlivem poštovní přepravy nebo jiných obdobných 
doručovacích služeb, nese dodavatel. 
Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž 
elektronicky na adresu  podatelna@karlovice.eu 
 
 
V Karlovicích dne 13. 02. 2014  

         
 

Jana Helekalová, starostka obce 
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