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Č. j. MSVAR/2021/0140                    Ostrava, 22. 03. 2021 

 

Výzva k podání nabídky 

 

Vážení, 

dovoluji si Vás tímto vyzvat k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Přírodní zahrada Varenská 

2a – II. etapa, organizace Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

Název zadavatele:  Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o. 

IČO: 70934002 

Kontaktní osoba:  Mgr. Stanislava Korcová, tel. 596 612 122, 602 412 563, e-

mail: msvarenska@tiscali.cz 

Předmět zakázky: Vybudování přírodní zahrady zahrnující vybavení hřiště, 

vybavení pro výuku a krajinné úpravy dětského hřiště 

Doba a místo plnění: Zahrada MŠ Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace,  

1. 7. 2021 – 31.8. 2021 

Obsah plnění: Dle přiloženého technického popisu – Příloha č. 1,  

Seznam položek – Příloha č. 3  

Platební podmínky: Faktura po dokončení celé zakázky, splatnost 14 dnů 

Předpokládaná maximální 

hodnota  

veřejné zakázky: 

 

406 541,00 Kč (včetně DPH) 

Další podmínky: 

 

Žádný uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených 

s účastí na výběrovém řízení, a to i v případě, kdy vyhlašovatel 

výběrové řízení zruší nebo odmítne všechny nabídky.  

Obdržené nabídky, které nebudou vybrány, nebudou 

uchazečům vráceny. 

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným 

uchazečem. 
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Zadavatel neposkytne na zakázku zálohu. 

Zadavatel požaduje dobu záruky minimálně 24 měsíců. 

Nabídky musí být zpracovány dle této výzvy. Nabídky, které 

budou s tímto v rozporu, budou z výběrového řízení vyřazeny. 

Při překročení předpokládané maximální hodnoty veřejné 

zakázky je zadavatel oprávněn ji z hodnocení vyloučit.  

Způsob podání nabídek: Písemnou formou, doporučeně poštou nebo osobně 

 v neprůhledné obálce na adresu zadavatele:  

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o.,  

obálku označte „Neotevírat – veřejná zakázka PŘÍRODNÍ 

ZAHRADA VARENSKÁ 2a – II. etapa“ 

Lhůta doručení nabídek: Do 06. 04. 2021 do 8.45 hodin. Do výběrového řízení nebudou 

zařazeny nabídky doručené po stanovém termínu. 

Otevírání obálek: 06. 04. 2021 v 12.30 hodin  

Požadavky na kvalifikaci: Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů ve své  

nabídce platným dokladem o oprávnění k podnikání ve vztahu 

k předmětu zakázky (kopie Živnostenského listu) a platným 

výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné 

evidence. Výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů. Dále  

doloží osvědčení o registraci vydané příslušným finančním 

úřadem. Nabídka nesplňující uvedené kvalifikační  

předpoklady bude z výběrového řízení vyloučena.  

Náležitosti nabídek: 

 

Základní údaje uchazeče: název a přesná adresa, pověřený 

zástupce, právní forma, IČ, DIČ, sídlo, telefon, e-mail, číslo účtu 

Doložení kvalifikačních předpokladů stanovených 

zadavatelem. 

Uvedení ceny s DPH, bez DPH. Nabídková cena je cena 

maximální obsahující veškeré náklady spojené s uvedenou 

realizací (Krycí list nabídky – Příloha č. 2). 

Návrh kupní smlouvy uchazeče.  

Reference – min. 3 realizovaných zakázek ve výši finanční 

hodnoty této veřejné zakázky. 

Způsob hodnocení nabídek: Nabídky budou hodnoceny 3člennou komisí se zástupcem 
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zřizovatele, hlavními kritérii bude nejnižší cena.  

Oznámení výsledků: Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky  

bude uchazečům oznámeno písemně po ukončení výběrového 

 řízení.  

   

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Zjednodušená technická zpráva projektu „Přírodní zahrada Varenská 2a – II.etapa“ 

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 – Seznam položek 

 

 

 

Mgr. Stanislava Korcová 

ředitelka školy 
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