VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu
ZADAVATEL: Mateřská škola Sluníčko Milevsko, p.o.
Sídlem:
Jeřábkova 781, 399 01 Milevsko
Zastoupený:
Bc. Marcelou Fořtovou, ředitelkou školy
tel. 382521540
e-mail: slunicko_ms@volny.cz
IČ: 71000372
Vážení,
žádáme Vás o předložení cenové nabídky na zahradní úpravy v Mateřské škole Sluníčko
Milevsko, v rozsahu a za podmínek uvedených dále:
Specifikace předmětu plnění:
Kompletní dodávku a realizaci zahradních úprav včetně dodávky a instalace ostatních prvků v
objektu mateřské školy.
Zadávací dokumentace je v plném znění připravena k předložení v MŠ Sluníčko.
Zadavatel upozorňuje, že pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných
dokumentech vztahující se k této veřejné zakázce, uvedeno jméno nebo obchodní označení
konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení
minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na
konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek,
technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv
preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je
povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je
zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.
Požadovaný termín realizace:
Zahájení: březen 2019 (dle klimatických podmínek)
Ukončení: červen 2019
Prohlídka místa plnění včetně poskytnutí zadávací dokumentace se uskuteční dne
06. 03. 2019 v 09.00 hod. Sraz účastníků je před budovou Mateřské školy Sluníčko
v Milevsku.
Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!
Celková nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné
ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné
zakázky.

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy, který bude obsahovat minimálně tyto
obchodní a platební podmínky:
-

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

-

Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena minimálně na 21 kalendářních dnů
ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

-

Platba budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje
budou v této měně.

-

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a
zákonných poplatků.

Prokázání kvalifikace
- Profesní předpoklady budou doloženy kopiemi živnostenského listu a výpisu
z obchodního rejstříku.
- Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad doložením alespoň 3 realizací
veřejných zakázek, jejichž předmětem byly dodávky a služby obdobného charakteru.
Dodatečné informace k zakázce.
Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i v elektronické podobě) a
doručena na adresu zadavatele nejpozději do 08. 03. 2019 do 10.00 hodin.
Nabídku zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 15. 03. 2019 do 10.00 hodin.
Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky s doložkou
„NEOTVÍRAT“, na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné nabídku vrátit.
Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit i bez udání důvodů.

Milevsko 01. 03. 2019

Bc. Marcela Fořtová
ředitelka školy

