Příloha F Pravidel poptávkového řízení - Specifikace pro dodávky řezaných květin včetně jejich aranžmá (Dodávky)

Varianta:

Varianta č. 1

Varianta č. 2

Požadovaná
cenová úroveň
aranžmá v Kč/bez
DPH:

Požadavek objednatele na zpracování nabídky:

Dodavatel zašle fotografie aranžmá, které bude odpovídat udané
finanční částce pro Variantu č. 1. Fotografie musí být označené
minimálně názvem varianty, aby bylo z nabídky zřejmé, k jaké variantě
daná ukázka aranžmá patří.
Požadavky na fotografie: min. 3 fotografie sezónního aranžmá pro
Variantu č. 1 a min. 3 fotografie mimosezónního aranžmá pro Variantu
500 Kč č. 1. Fotografie musí zobrazovat ukázky, jak vypadá aranžmá tvořené
pouze do jedné vázy (za 500,- Kč), a jak vypadá aranžmá tvořené do více
(2 až 3) váz (za 500,-Kč), a to vždy do celkové max. finanční výše dané
varianty. Objednatel si na základě zaslaných fotografií, udělá představu
o nabídce dodavatele pro Variantu č. 1 a posoudí, zda je nabízené
aranžmá vhodné pro jedno nebo více míst plnění. Aranžmá bude
zároveň ohodnoceno dle čl. V. "ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK".
Dodavatel zašle fotografie aranžmá, které bude odpovídat udané
finanční částce pro Variantu č. 2. Fotografie musí být označené
minimálně názvem varianty, aby bylo z nabídky zřejmé, k jaké variantě
daná ukázka aranžmá patří.
Požadavky na fotografie: min. 3 fotografie sezónního aranžmá pro
Variantu č. 2 a min. 3 fotografie mimosezónního aranžmá pro Variantu
850 Kč č. 2. Fotografie musí zobrazovat ukázky, jak vypadá aranžmá tvořené
pouze do jedné vázy (za 850,- Kč), a jak vypadá aranžmá tvořené do více
(2 až 3) váz (za 850,-Kč), a to vždy do celkové max. finanční výše dané
varianty. Objednatel si na základě zaslaných fotografií, udělá představu
o nabídce dodavatele pro Variantu č. 2 a posoudí, zda je nabízené
aranžmá vhodné pro jedno nebo více míst plnění. Aranžmá bude
zároveň ohodnoceno dle čl. V. "ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK".

Popis, co má být obsahem dané varianty:

1x aranžmá, tj. aranžmá tvořené
dodavatelem přímo na místě plnění; jedná
se o aranžmá z řezaných květin a floristických
doplňků do 1 vázy, či sestavy 2 až 3 váz =
kompletní aranžmá Varianty č. 1 musí být ve
výši požadované ceny (počet ks květin v
aranžmá se liší dle sezónních cen).

1x aranžmá (tj. aranžmá tvořené
dodavatelem přímo na místě plnění; jedná
se o aranžmá z řezaných květin a floristických
doplňků do 1 vázy, či sestavy 2 až 3 váz) =
kompletní aranžmá Varianty č. 2 musí být ve
výši požadované ceny (počet ks květin v
aranžmá se liší dle sezónních cen).

Varianta:

Varianta č. 3

Varianta dodatečná

Požadovaná
cenová úroveň
aranžmá v Kč/bez
DPH:

Požadavek objednatele na zpracování nabídky:

Dodavatel zašle fotografie aranžmá, které bude odpovídat udané
finanční částce pro Variantu č. 3. Fotografie musí být označené
minimálně názvem varianty, aby bylo z nabídky zřejmé, k jaké variantě
daná ukázka aranžmá patří.
Požadavky na fotografie: min. 3 fotografie sezónního aranžmá pro
Variantu č. 3 a min. 3 fotografie mimosezónního aranžmá pro Variantu
1 500 Kč č. 3. Fotografie musí zobrazovat ukázky, jak vypadá aranžmá tvořené
pouze do jedné vázy (za 1 500,- Kč), a jak vypadá aranžmá tvořené do
více (2 až 3) váz (za 1 500,-Kč), a to vždy do celkové max. finanční výše
dané varianty. Objednatel si na základě zaslaných fotografií, udělá
představu o nabídce dodavatele pro Variantu č. 3 a posoudí, zda je
nabízené aranžmá vhodné pro jedno nebo více míst plnění. Aranžmá
bude zároveň ohodnoceno dle čl. V. "ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK".

Popis, co má být obsahem dané varianty:

1x aranžmá (tj. aranžmá tvořené
dodavatelem přímo na místě plnění; jedná
se o aranžmá z řezaných květin a floristických
doplňků do 1 vázy, či sestavy 2 až 3 váz) =
kompletní aranžmá Varianty č. 3 musí být ve
výši požadované ceny (počet ks květin v
aranžmá se liší dle sezónních cen).

Dále dodavatel zašle 3 fotografické ukázky tematického aranžmá např. vánočního, velikonočního, jarního, podzimního, valentýnského
apod. Fotografie musí být označené minimálně názvem varianty, aby
bylo z nabídky zřejmé, k jaké variantě daná ukázka aranžmá patří.

Požadavky objednatele na dodávky řezaných květin a jejich aranžmá:
• čas dodání - požadujeme, aby dodávka/tvorba aranžmá začala vždy v ranních hodinách, nejpozději v 6:30 hod., všechna aranžmá musí být z provozních
důvodů dokončena nejpozději v 9:00 hod.
• je požadována velká časová flexibilita, dodavatel je povinen respektovat časové rozmezí v daném místě plnění určené objednatelem a provést
dodání/tvorbu aranžmá v požadovaném čase
• dodavatel garantuje, že vytvořené aranžmá bude mít trvanlivost min. 7 kalendářních dnů pro následující místa plnění: VIP Service Club CONTINENTAL
(Terminál 1); Mastercard Lounge (Terminál 1) a Erste Premier Lounge (Terminál 2)
• dodavatel garantuje, že vytvořené aranžmá bude mít trvanlivost min. 5 kalendářních dnů pro následující místa plnění: Bonbon - 5. patro (Terminál 1)

• požadujeme pestrá, originální, vkusná aranžmá s velkou variabilitou (různé druhy květin, floristické doplňky a formy aranžmá), která budou respektovat
současné floristické trendy
• pro tvorbu aranžmá je požadováno jak zapůjčení váz/vypichovacích nádob dodavatele, tak použití stávajících váz/vypichovacích nádob, které jsou k
dispozici v místě plnění. Nádoby je možné využít variabilně, např. použít pro výsledné aranžmá 1, 2 i více váz/vypichovacích nádob
• dodavatel provádí údržbu (mytí) váz/vypichovacích nádob, včetně desinfekce jednotlivých nádob
• doprava květin, čas potřebný pro realizaci aranžmá, použité floristické doplňky, zapůjčení váz a nádob jsou zahrnuty v ceně aranžmá

Místo plnění:
VIP Service Club
CONTINENTAL
(Terminál 1 neveřejná zóna)
Mastercard Lounge
(Terminál 1 neveřejná zóna)
Erste Premier
Lounge (Terminál 2
- SRA zóna)
Bonbon - 5. patro
(Terminál 1 neveřejná zóna)

Termín plnění:

Předpokládaný odběr Dodávek

1x týdně od požadavku objednatele na zahájení
zahájení Dodávek v průběhu spolupráce (pondělí, v čase určeném objednatelem) Dodávek v průběhu spolupráce - předpokládaná
Varianta č. 3 (1 500,-Kč)
1x týdně od požadavku objednatele na zahájení
zahájení Dodávek v průběhu spolupráce (pondělí, v čase určeném objednatelem) Dodávek v průběhu spolupráce - předpokládaná
Varianta č. 2 (850,-Kč)
1x týdně od požadavku objednatele na zahájení
zahájení Dodávek v průběhu spolupráce (pondělí, v čase určeném objednatelem) Dodávek v průběhu spolupráce - předpokládaná
Varianta č. 2 (850,-Kč)
52x - Varianta č. 1 (500,- Kč) za 1 rok (frekvence
pondělí, v čase určeném objednatelem
Dodávek 1x týdně) - CELKEM: 26 000,- Kč bez
DPH/rok

