
Hřiště v povolebním roce!



Slosovatelný dotazník

✓ Vždy můžete zakřížkovat víc odpovědí
✓ Budete potřebovat katalog
✓ Složte na osminy
✓ Doneste k nám na stánek
✓ Slosování proběhne dnes, kdy?

✓ Hlavní cenou je 



Rozdíl ceny a ekonomické výhodnosti

❑ nejnižší nabídková cena 
✓ rozhodne nákupní cena

✓ extrémně náročné na přesnost zadání

❑ ekonomická výhodnost
✓ hodnotí se i kvalita, rozmístění a další

kritéria – celková i budoucí hodnota

✓ zadavatel má možnost si vybrat do 

poslední chvíle



Jakým nástrojem ovlivníte hodnotu, 
kterou pro obec získáte?

❑Zadání



Kvalifikační kritéria
➢ Materiál stojen, řetězů… a jejich rozměry

o POZOR: hlavně v postcovidové době a době války je potřeba mít dodavatele, který 

opraví i hromadnou chybu

➢ Povrchová úprava 
o POZOR: že to vypadá stejně neznamená, že všechny vrstvy jsou stejné

➢ Schopnost servisu
o POZOR: nejde o to, kdo je co ochoten podepsat, ale jak se mu dá věřit! Sledujte 

historii a velikost firmy!

➢ Certifikáty ISO: 9001, 14001

➢ Poskytnutí vzorků a technických listů

➢ Zástupce přijede prohlédnout místo instalace

Opomíjená kvalifikační kritéria



Hodnocená kritéria
➢ Nezapomínejte na váhu hodnocených kritérií, 

cena nemusí být hlavní

➢ Cena

30%

➢Nápady
❑ Jak se nepřipravit o kreativitu dodavatelů?

❑ Jak se připravit o kreativitu dodavatelů?



Chcete mít co nejlepší hřiště?

❑Věnujte se zadání

❑Soutěžte míň na cenu a víc 

hodnoťte



Proč multifunkční hřiště od Bonity? 



Protože na všechny hřiště stačí jeden 
dodavatel.

❑Dětská hřiště

❑Workoutová hřiště

❑Fitness hřiště

❑Multifunkční hřiště



Na objednávky do konce roku 

držíme ceny!



Naši zástupci / vaši poradci.
BONITA je vám blíž.



Plánujete investici do hřiště?
Bonita a její bezplatné poradenství

Zavolejte Boniťáky, poradí vám, jak se vejít 
do prostoru i do rozpočtu ☺

Hriste-bonita.cz

Přizvěte na místo naše poradce 

Pomohou nám zvládnout složitou 

problematiku ochranných zón a 

vidět věci v širších souvislostech. 

Přijedou ochotně a zdarma. 

515 555 100
info@hriste-bonita.cz


