Výzva k zadání veřejné zakázky
Znění „výzvy“ se zveřejní na nástěnce i na webových stránkách školy, tím se veřejná
zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro
jiné, než oslovené dodavatele.
Řádné stanovení předpokládané hodnoty VZ malého rozsahu na základě údajů a informací o
zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, na základě průzkumu trhu formou
dotazů, shromáždění předběžných cenových nabídek dodavatelů je základní zásadou
realizace zakázky.
Údaje:
1. identifikace zadavatele (v souladu s § 13a obchodního zákoníku):
Mateřská škola Motýlek
zastoupená Eliškou Janečkovou, ředitelkou MŠ,
Arabská 10/684, 160 00 Praha 6, ms.motylek@centrum.cz, tel.: 2 3535 34 75, 602 113 500
IČ 70921580, č.ú.: 4930-061/0100, zapsanou v RES dne: 1.7.2001

2. vymezení předmětu VZ
 vybourání stávajících obrub pískovišť a uložení nových pryžových palisád
(zelených) okolo dvou stávajících pískovišť (stejně jako u dvou již
provedených) na zahradě mateřské školy
 požadovaná kvalita dle norem pro dětské zahrady
3. místo a doba plnění: zahájení díla: 1.7. 2011
ukončení díla: 13.7. 2011
4. požadovaný obsah nabídky: základní údaje o uchazeči, výše nabídkové ceny vč.
DPH, doba plnění zakázky, délka záruky a záruční podmínky, vzor smlouvy, reference
o podobných prováděných akcích, předložení živnostenského listu nebo výpisu
z obchodního rejstříku či jiné evidence v kopii, čestné prohlášení dodavatele o tom, že
není v likvidaci, apod.)
5. způsob a místo podávání nabídek:
 Zájemci o zakázku se dostaví do MŠ Motýlek (zelená budova) dne 2.6. ve 12
hodin k prohlídce místa a zaměření.
 Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku
do MŠ Motýlek do 13.6. 2011 do 12 hodin v zalepené obálce označené „Výzva“,
příp. e-mailem na adresu ms.motylek@centrum.cz.
6. platební podmínky (zadavatel neposkytuje zálohu, cena za dílo bude uhrazena až po
řádném předání díla bez vad a nedodělků apod.)
 další podmínky VZ malého rozsahu:
 Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená
nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu
nákladů nebo zvýšení ceny.
 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek
výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
 Nabídku podává uchazeč bezplatně.
 V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
7. bližší informace o zakázce podá ředitelka MŠ, případně paní Polívková
V Praze dne 26.5. 2011

Eliška Janečková, ředitelka MŠ

