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                                       Učíme prožitkem 

        Hovorčovice, dne 18. 6. 2018 

                  č. j.: MSH_02/2018/JHi  

                         

Zadavatel: 
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, p.o. 
příspěvková organizace 
Revoluční 903 
250 64 Hovorčovice 
 

VYHLAŠUJE 
 

Poptávkové řízení v rámci MŠ Hovorčovice 

Název:   Další etapa budování „Zahrady pro všechny smysly“ (EVVO a PV) 

Typ:  Veřejná zakázka malého rozsahu 

Místo podání nabídek:  

Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, p.o. 

Odpovědná a kontaktní osoba:  Mgr. Jana Hirková, Tel: 725 835 302, e-mail: reditel@skolahovorcovice.cz 

Hodnotící kritérium:  

Nejnižší nabídková cena včetně DPH.  

Místo plnění:  

Mateřská škola Hovorčovice 
Bořanovická 114 
250 64 
(hřiště mateřské školy) 

Datum podání nabídek do:  2. 7. 2018 do 12:00 hodin, a to buď: 
 
1) osobním předáním 
2) poštou  
3) elektronicky (mailem) 

Povinnost zadavatele: 
Umožnit zájemci obhlídku místa, kde bude realizována zakázka, a to v termínech: 21. 6. 2018, 22. 6. 2018 a 
25. 6. 2018. 
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Způsob podávání nabídek: 
Obsah písemně doručené nabídky musí být v zalepené obálce s nápisem: NEOTVÍRAT – Zahrada pro 
všechny smysly 

Termín vydání rozhodnutí o vybraném dodavateli: do 19. 7. 2018 do 12:00 hodin 

Termín realizace zakázky:  od 25. 7. 2018 do 31. 10. 2018 

Specifikace zakázky: 

Realizace EVVO a PV v zahradě MŠ: 

1) Venkovní kuchyňka pro děvčata 
2) Dílna pro chlapce – pergola s kůlnou a ponkem 
3) 4 ks vzdělávacích tabulí 
4) Podzemní trubkový telefon. 

Viz přesná specifikace v přiloženém „NÁKRESU“. 

Požadavky na prokázání kvalifikace: 
      a) uchazeč předloží doklad o živnostenském oprávnění, na základě kterého může realizovat tuto zakázku. 
      b) uchazeč předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči státu. 
      c) uchazeč předloží čestné prohlášení, že není v insolvenci a není proti němu vedeno trestní řízení. 
Prohlášení musí být podepsaná oprávněnou osobou (statutární zástupce uchazeče nebo zplnomocněná 
osoba). 
  

Zveřejněno dne: 18. 6. 2018  

Zveřejnění ukončeno dne:  2. 7. 2018 

 

 

Podpis statutárního zástupce školy 

  

Příloha: NÁKRES – přesná specifikace nabídky 
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