
           

Základní škola a Mateřská škola Brno, 
Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace 

Bosonožské nám. 100/44, 642 00 Brno 
IČ: 48513997, tel: 547 227 171, 774 701 155 

e-mail: info@skolabosonohy.cz, ID DS: peembwh 
Zařazení do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu  

Brno-město pod č. j.: BMZS08/96-S-02, IZO: 048513997 
 

V Brně dne 23. 3. 2021 
čj.: ZSBOS 163/2021 

A.2.4.3, S/5 

Výzva k podání nabídky 

Název veřejné zakázky: Opava podhledu střechy MŠ 
Předmět veřejné zakázky: stavební práce, služba  
Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy, 774 701 155, info@skolabosonohy.cz  
Lhůta pro podávání nabídek: do 30. 3. 2021 do 12.00 hodin.  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: 315 000 Kč vč. DPH.  
Termín realizace: do 14. 5. 2021.  
Místo dodání/plnění: Mateřská škola Konopiska 6, 642 00 Brno  
 
Požadavky na obsah nabídky:  

• Živnostenský list, popř. výpis z obchodního rejstříku.  

• Vyplněný krycí list - příloha č. 2. 

• Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou.  

• Nabídka bude zpracovaná podle specifikace poptávky – příloha č. 1 a výkazu výměr – 
příloha č. 3. 

• Nabídka bude doručena datovou schránkou, emailem se zaručeným podpisem, 
fyzicky nebo poštou v zalepené, nepoškozené obálce s nápisem: „Oprava MŠ".  

• Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.  
 
Náklady na vyhotovení nabídky a účast na výběrovém řízení nejsou hrazeny zadavatelem. 
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat změny a možnost doplnění návrhu smIouvy 
předložené zadavatelem, případně smlouvu neuzavřít. Zadavatel si taktéž vyhrazuje právo 
zrušit zadávací řízení či odmítnout všechny předložené nabídky. Platby za poskytnuté služby 
budou uskutečňovány bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených 
dodavatelem. Faktury budou obsahovat veškeré potřebné náležitosti daňového dokladu. 
Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené dodavatelem, minimálně 
však 14 dnů. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Zadavatel podmiňuje 
realizaci zakázky souhlasem zřizovatele s realizací a způsobem financování zakázky. 
 
 
 

Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy  
 

Přílohy:  
Specifikace nabídky - příloha č. 1  
Krycí list nabídky - příloha č. 2 
Výkaz výměr – příloha č. 3 
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