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V BRNĚ DNE    VÁŠ DOPIS ZNAČKY    NAŠE ZNAČKA             VYŘIZUJE/LINKA 
   
 

Věc:                    Výzva k předložení nabídky realizace akce:     
        
Název stavby: SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP Brno- odborný prořez,  

event. kácení stromů 
 

 
Zadavatel:        Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově 

postižené 
Brno, Kamenomlýnská 2 

 
I.Vymezení zakázky: 
 
Kácení, prořez a další opatření na vzrostlých stromech v areálu školy dle znaleckého posudku 
č.136/2009, zpracovaném Doc.Ing.Úradníčkem, CSc. a dle prohlídky a zaměření na místě. 
 
II.Doba plnění zakázky: 
 
Začátek plnění: listopad 2009 (předpokládaná doba zahájení) 
Ukončení plnění:15.12.2009 (nejpozdější termín ukončení) 
Uchazeči navrhnou lhůtu výstavby, termín dokončení díla – dobu plnění zakázky. V případě, 
že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení, je 
zadavatel oprávněn ho posunout na jinou dobu, termín dokončení opravy zůstává nezměněn. 
 
III. Místo plnění zakázky  : Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově    

postižené 
                         Brno, Kamenomlýnská 2 
  
IV.Způsob hodnocení nabídek: 
 
1. Cena           váha 100% 
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V. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 
 

1. Živnostenské listy 

2. Výpis z obchodního rejstříku 

3. Reference o firmě 

 
VI. Nabídková cena 
 
Nabídková cena bude zpracována za celé plnění zakázky a bude uvedena celkem, bez DPH i 
celkem včetně DPH. Položkový propočet bude součástí nabídky. Nabídková cena musí 
obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky. Maximální cena nesmí překročit 300tis.Kč, 
vč.DPH. Nabídková cena bude definována jako „nejvýše přípustná“ a je při realizaci 
nepřekročitelná. 
Platební podmínky: 
Platební podmínky se řídí platnými pravidly pro poskytování státních dotací s tím, že 
zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou účtovány a placeny měsíčně na 
základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek až do výše 90% 
ceny díla. 10% slouží jako pozastávka.  Konečný daňový doklad bude vystaven po předání a 
převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. 
Splatnost daňových dokladů je stanovena na 21 dnů od data jejich doručení zadavateli. 
 
VII.Obsah a forma nabídek 
 
Nabídka bude obsahovat: 
-předmět plnění nabídky 
-název, sídlo, kontaktní adresu, IČO,DIČ 
-statutárního zástupce 
-pověřeného zástupce pro případné další jednání včetně telefonického a faxového spojení 
-nabídkovou cenu v členění dle bodu VI. této výzvy  
-dobu plnění (max.dle bodu II.této výzvy) 
-datum, jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 
-záruční dobu min.60 měsíců 
Kvalifikační předpoklady dle bodu V. této výzvy 
Jednostranně podepsaný návrh smlouvy o dílo 
Položkový propočet 
 
VIII. Lhůta pro podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27.11. 2009 v 10.00 hodin. 
Otvírání obálek s nabídkami je neveřejné. 
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je stanovena na 30  kalendářních dnů 
a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož 
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nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí 
nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy o dílo. 
 
IX. Způsob podání nabídek: 
 
Nabídka bude předložena v jednom originále,  v písemné formě, v českém jazyce. Nabídky 
lze podat doporučeně na adresu zadavatele, nebo osobně v pracovních dnech v době od 9.00 
do 13.00 hodin na vrátnici v sídle zadavatele, poslední den lhůty pouze do 10.00 hodin. 
Doručení požadujeme v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítkem, případně 
podpisem uchazeče a označených zřetelně „NEOTVÍRAT“ a „SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP Brno- 
odborný prořez, event. kácení stromů. 
 
X.Variantní řešení 
 
Uchazeč může navrhnout variantní řešení, budou –li dodrženy technické a užitné parametry 
předmětu zakázky. 
 
XI. Práva a požadavky zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo zrušení výzvy, bez udání důvodu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů. 
Uchazeč se může před odevzdáním nabídky informovat o podmínkách na místě stavby. 
Případné nejasnosti je nutno vysvětlit před podáním nabídky. 
Uchazeči předloží jako součást nabídky  i smlouvu o dílo, podepsanou oprávněnou osobou. 
Návrh smlouvy bude po obsahové stránce odpovídat vyhlášeným podmínkám výzvy, 
zadávací dokumentaci a obsahu nabídky uchazeče. 

 
Nabídky musí být doručeny nejpozději do 27.11.2009  do 10.00 hod. na adresu zadavatele.  
  
     S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
                Mgr. Dagmar Sýsová 
                       ředitelka škol   
 


