Mateřská škola Motýlek
Zastoupená Eliškou Janečkovou, ředitelkou školy
Arabská 10/684, 160 00 Praha 6, ms.motylek@msmotyl.cz
Tel.: 235 353 475, 602 113 500
IČO 70921580, číslo účtu: 4930061/0100

MŠ MOTÝLEK VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU
v rámci dotace MČ Praha 6 na podporu ekologických aktivit I.
1. Vymezení předmětu Zahrada MŠ Motýlek-místo pro hry a relaxaci:

Výsadba čtyř okrasných přírodních zákoutí – vrbových staveb,
které by poskytly prostor pro relaxaci a hry dětí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přírodní zákoutí pro předškolní děti:
✓ Vrbová zákoutí do průměru 200 cm a výšky max 180 cm
✓ Možnost výběru druhu výpletu.
✓ Využití sadebního materiálu pocházejícího z vrb.
✓ Bezpečné upevnění a začlenění do místního terénu.
✓ Zajištění první údržby po výsadbě dle dohody.
✓ Kvalitní a odborné provedení práce a následné odborné poradenství.
✓ Odvoz a zlikvidování nevhodného a již nepoužitelného materiálu/porostu.
✓ Předání dokladu o původu použitého materiálu a příručky se základní péčí o vrbové
stavby.

Realizace projektu bude zahájena nejpozději do 4 týdnů od podepsání smlouvy o dílo.
2. Způsob a místo prohlídky a podávání nabídek
Zájemci se dostaví k prohlídce místa a zaměření po telefonické dohodě, 2.9. 2020 nebo 9.9
2020 ve 12 hodin.
Zájemci o veřejnou zakázku zašlou své písemné nabídky prostřednictvím
e mailu na adresu ms.motylek@msmotyl.cz, případně je doručí v zalepené obálce označené
heslem „Podpora ekologických aktivit“ na výše uvedenou adresu nejpozději do17.9. 2020 do 12
hodin.
3. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohu na realizační práce. Cena bude uhrazena neprodleně po řádném
předání, instalaci prvků a převzetí veškeré dokumentace bezhotovostním převodem.
Uchazeče neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny z důvodu
nedostatečné informovanosti, mylného chápání této výzvy, chybně navržené nabídkové ceny apod.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout
všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
V řízení této zakázky se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb.
4. Kritérium výběru dodavatele
Nejnižší cena.
Místo a doba plnění: zahrada MŠ Motýlek, do 15.11. 2020
Kontaktní osoba: Eliška Janečková, Jiřina Urbánková
Vyvěšeno dne: 26.8. 2020
Praha dne: 25.8. 2020

Sejmuto dne:

