Zadavatel:

Základní škola a střední škola waldorfská
Křejpského 1501/12, 149 00 Praha 4
IČ 70922306
Veřejná zakázka malého rozsahu:
„Zahradnické práce v areálu školy“
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY
I.

Identifikační údaje zadavatele
1.1. Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele

Základní škola a střední škola waldorfská

Sídlo zadavatele

Křejpského 1501/12, 149 00 Praha 4

IČO zadavatele

70922306

Osoba oprávněná

Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová

zastupovat zadavatele
ID datové schránky

7jkx7qd

1.2. Kontaktní osoby zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého
rozsahu je Magdaléna Vančatová Spáčilová, e-mail: vancatova@waldorfska.cz . Kontaktní
osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění
statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).
II.

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou zahradnické práce na venkovních
pozemcích školy. Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy.
Po domluvě je možné školu navštívit a pozemky si prohlédnout. Termín je třeba domluvit

Stránka 1 z 4

předem v sekretariátu školy tel. 602 830 240. Přílohou č. 2 této výzvy je mapa s vyznačením
venkovních pozemků školy.
III.

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Požadavky na zahradnické práce
Příloha č. 2 – Pozemky školy
IV.

Termín plnění dodávky

Dodávka v průběhu roku 2021.
V.

Lhůta pro podání nabídek

Nabídku lze doručit nejpozději do 26. 3. 2021 do 12:00 hodin.
VI.

Způsob podání nabídky

Nabídku je možné předat osobně na adrese školy v pracovních dnech po předešlé domluvě
v sekretariátu

(Markéta

Javorská,

tel.

272 930 617,

602 830 240),

e-mailem

na

vancatova@waldorfska.cz nebo datovou schránkou.
Nabídky v písemné podobě předložte v uzavřené obálce s razítkem firmy. Obálka musí být
označena „Neotvírat“ a s názvem „Zahradnické práce v areálu školy“.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy je 6. 4. 2021. Skutečný termín uzavření smlouvy se
může změnit v závislosti na délce trvání zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu.
Doba plnění: celý rok 2021 od uzavření smlouvy
VII.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
VIII.

Platební podmínky

Placení proběhne bankovním převodem na základě vystavených faktur za jednotlivé měsíce
za skutečně vykonanou práci.
IX.

Způsob zpracování cenové nabídky

Nabídková cena obvyklá v místě plnění bude uvedena v členění bez DPH, samostatně DPH
a nabídková cena včetně DPH.
Cena bude členěna dle prací uvedených v příloze č. 1 této výzvy
X.

Požadavky na uchazeče

Součástí nabídky bude kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku.
Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady.
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XI.

Kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle následujících kritérií:
1. Nejnižší cena
XII.

100%

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek veřejné
zakázky malého rozsahu nebo zrušení zadávání veřejné zakázky malého rozsahu bez udání
důvodů, případně odmítnout všechny podávané nabídky.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Požadavky na zahradnické práce
Příloha č. 2 – Pozemky školy

V Praze dne 8. 3. 2021

Mgr.
Magdaléna
Vančatová
Spáčilová

Digitálně podepsal
Mgr. Magdaléna
Vančatová Spáčilová
Datum: 2021.03.08
11:53:58 +01'00'

Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová
ředitelka zadávajícího školského zařízení
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Příloha č. 1
Požadavky na zahradnické práce:
Údržba trávníků – sekání min. 6x ročně
Řez keřů, ovocných stromů a okrasných dřevin 1-2 x ročně
Hrabání listí
Řez, tvarování a pletí růží
Odstranění drnů z okrajů zpevněných ploch 2 x ročně
Péče o rostliny v atriu školy – řez, pletí, dosazování a dodání mulčovací kůry, sekání trávy
Odvoz bioodpadu
Odstranění uschlých stromů
Výsadba nových stromů
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