Výzva k podání nabídky
Název zakázky:

Dodávka – Oprava PVC - chodba a schodiště - MŠ budova Merhautova

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:

Dodávka – Oprava PVC - chodba a schodiště do MŠ budova Merhautova

Název/ obchodní firma
zadavatele:

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37,
příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Merhautova 37, Brno, 613 00

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:

PaedDr. Jana Foltýnová, PhD., tel : 545211651
reditelka@zsmerhautova.cz

DIČ zadavatele:

---

Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu)
Popis předmětu zakázky:

Radoslav Kaško, tel.č. 732501575

Typ zakázky
Lhůta dodání
Místa dodání/převzetí
nabídky:
Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Zakázka malého rozsahu
Do 12/ 2021
Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37,
příspěvková organizace, budova Merhautova 37
Nejnižší nabídková cena včetně DPH – 100 %
 Čestné prohlášení k prokázání základních
kvalifikačních předpokladů – viz příloha č. 3 výzvy
 Kopie výpisu z obchodního/živnostenského rejstříku
nebo jiné evidence, z níž musí být evidentní, že
uchazeč je oprávněn k podnikatelské činnosti
v rámci předmětu zakázky.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být v českém

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy

16.11.2021

49466623

Datum zahájení:
Datum ukončení:

16.11.2021
30.11.2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava podlahové krytiny
– PVC - přízemí a schodiště do MŠ budova Merhautova 37
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jazyce v uzavřené obálce nadepsané „Veřejná zakázka –
oprava PVC – MŠ Merhautova, NEOTVÍRAT –“.
Na obálce musí být uvedena identifikace uchazeče
(obchodní firma/jméno a adresa).
Nabídky je možné doručit:
 Osobně nebo poštou na adresu:
Jana Veselá
Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37,
příspěvková organizace
Merhautova 37
613 00 Brno
Nabídka musí být předložena v jednom vyhotovení,
zabezpečena proti manipulaci, veškeré části nabídky musí
tvořit jeden celek. Jako první list nabídky bude použit
vyplněný formulář „Krycí list nabídky“, který je přílohou
č.1.
Součástí nabídky je také potvrzené Prohlášení
k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o
pravdivosti údajů – příloha č. 2, 3
V nabídce musí být uvedena konečná cena zakázky včetně
Požadavek na zpracování
nabídky a způsob zpracování DPH.
nabídkové ceny
Další podmínky pro plnění
Nabídka, veškerá korespondence a další dokumenty
zakázky:
související s nabídkou musí být psány v českém jazyce.
Platební podmínky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou kupní cenu
bankovním převodem po obdržení faktury, která bude
vystavena po obdržení předmětu zakázky.
Faktura bude vystavena do 14 dnů po převzetí předmětu
dodávky.
Platba bude probíhat výhradně v CZK.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům jejich
nabídky ani jejich části.
Zadavatel si vyhrazuje právo neproplácet náklady spojené
s účastí ve veřejné zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazečem o
smluvních podmínkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů
doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídkách.
Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení nabídek.
Zadávací dokumentace je součástí této výzvy k podání
Podmínky poskytnutí
nabídek.
zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.
dodavatelem):
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace:

Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČ
DIČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
Předmět nabídky

Cenová nabídka
Celková nabídková cena bez DPH

Kč

Výše DPH

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

V ………………….. dne ……………………
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………………………………………
razítko, jméno a podpis
statutárního zástupce uchazeče

Příloha č. 2

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení
o pravdivosti údajů
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky
zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace a že jsme si
ověřili stav místa realizace a provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace vzhledem
k jednoznačnosti zadání a technického řešení a že nám jsou známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci díla.
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku nejsme vedeni v rejstříku osob
se zákazem plnění veřejných zakázek dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona č.137/2006 Sb.
Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ………………………
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……………………………..,..……….
razítko, jméno a podpis
statutárního zástupce uchazeče

Příloha č. 3

Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. na prokázání kvalifikačních kritérií dle
§ 50 odst. 1 písm. a) dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku následující prohlášení:
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme předpoklady
uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb. v § 53 odst. 1 písm. a) až i).

V ………………….. dne ………………………
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……………………………………….
razítko, jméno a podpis
statutárního zástupce uchazeče

