
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY č.2 
v rámci uzavřené výzvy Státního fondu životního prostředí České republiky – Národního programu 

životního prostředí , prioritní oblast 6, 6.1 , 6.1.C. 

 

Zadavatel: 

název –  Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda, příspěvková organizace   
            Stará Červená Voda 164, 790 53 

              IČO: 70982538 

 

              zastoupena firmou Profi škola projekt s.r.o 

              5.května 163, 356 01 Sokolov 

              IČ:04838629 

              Zastoupena: Davidem Lokajem, jednatelem 

              Kontakt: info@profi-skola.cz,  602 529 713 

Název zakázky: 

                                      Přírodní zahrada ZŠ a MŠ Stará Červená Voda 

 

                                         Číslo rozhodnutí o dotaci: 07551862 

Druh zakázky: 

                              Dodávka venkovních prvků a zahradnické práce 

Financování předmětu zakázky: 
Tento projekt je spolufinancován  Státním fondem životního prostředí – Národním programem 

životního prostředí – prioritní oblast 6, 6.1, 6.1.C. 

Lhůta pro podání nabídky: 

                                                         19.11.2018 do 12:00 hod. 

Místo pro podání nabídky: 

                                       Profi škola projekt s.r.o. 

                                    Závodní 280, Karlovy Vary 

                         Pro elektronické doručení: info@profi-skola.cz 

                                                 

Otevírání obálek:                  19. 11. 2018 v 16:00 hod. v kanceláři Profi – školy. 

            Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat    

            jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.  

Předmět zakázky: 

                            specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č.2 tohoto oznámení 

Kritérium hodnocení: 

                                  nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem   

                                  hodnocení bude nejnižší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude 

                                  stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší. 

Metoda hodnocení nabídek: 

                                  Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 

– vyplněný krycí list – příloha č.1 

– doklady splňující požadavky tohoto oznámení 

– zpracovanou cenovou nabídku – vyplnění slepého rozpočtu – příloha č.3 . V případě, že 

pošle písemně, i CD nebo elektronicky při zachování formátu xls. 
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– Akceptace a vyplnění závazné smlouvy – příloha č.4 

 

      V případě zaslání nabídky písemnou formou, musí být obsah nabídky v zalepené obálce s 

      nápisem – NEOTVÍRAT – VZ ZŠ a MŠ Stará Červená Voda - zahrada. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 

              uchazeč vyplní přiložený rozpočet – příloha č.3. Variantní zpracování    

              nabídkové ceny se nepřipouští. 

Doba a místo plnění zakázky: 

              Zahájení zakázky: od data podepsání smlouvy 

              Ukončení zakázky: nejpozději do 31.3.2020 

              Místo plnění: zahrada Mateřské školy Stará Červená Voda, Stará Červená Voda 164 

Požadavky na varianty nabídek: 

               Variantní zpracování nabídky se nepřipouští. 

Vysvětlení zadávacích podmínek: 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná nebo 

elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek. 

Požadavky na prokázání kvalifikace: 
    Součástí nabídky bude ověřená kopie živnostenského oprávnění nebo ověřená kopie výpisu z    

    obchodního rejstříku vztahující k této zakázce. 

Obchodní podmínky: 
Ve smlouvě se uvede závazek dodavatele o zachování veškeré dokumentace a fakturace nejméně 

po dobu 10 let od skončení zakázky. 

Přílohy zadávacích podmínek:  
č.1: Krycí list 

č.2:  projektová dokumentace 

č.3:  slepý rozpočet  

č.4: závazná smlouva 

 

Ve Staré Červené Vodě : 7.11.2018                                               

  

 

 

                                                                                       ….......................................... 

                                                                                            podpis zadavatele 
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