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Výzva k předložení cenové nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

V souvislosti s výběrovým řízením na poskytnutí služeb — wellness pobyt našich
zaměstnanců se na Vás obracíme s výzvou k podání cenové nabídky.
Lhůta na podání cenové nabídky je do 31.3.2021 do 12:00 hodin.

1. Specifikace veřejné zakázky
1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je ubytování a stravování zaměstnanců ZŠ a
MS Brno ve wellness hotelu v termínu od 4.6. do 6.6.2021.

Ubytování : 3 x jednolůžkový pokoj, 1 x třílůžkový pokoj a zbytek nejlépe dvoulůžkové
pokoje.
Příjezd : v pátek 4.6.2021
Strava: polopenze
- | večer 4.6. grilování nebo teplý bufet pro 50 osob ( nejlépe 2 druhy masa, losos,

čerstvá a grilovaná zelenina, brambory, pečivo, něco sladkého a slaného ),
- večeře 5.6. výběr z meny pro 45 osob.

Příjezd do hotelu v odpoledních hodinách, v sobotu 5.6. po snídani 5 osob odjíždí.
Také budeme potřebovat uzamykatelnou místnost k uskladnění cca 20-ti kol.
Jedná se o akci hrazenou z FKSP, k večeři uhradíme zaměstnancům i nealkoholické
nápoje.

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
2.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovená zadavatelem: nabídněte
Cena dodávky služby bude stanovena celkovou cenou do maximální výše 160 000,-
Kč včetně DPH.

3. Údaje o kritériích rozhodných pro zadání veřejné zakázky
3.1 Hodnocení cenových nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti
a nabídkou ubytování a poskytovaných wellness služeb.
3.2 Dodavatel/uchazeč zpracuje nabídkový položkový rozpočet členěný : s celkovou
cenou v Kč bez DPH, DPH a cenou včetně DPH.
3.3 Dodavatel spolu s rozpočtem dodá platný výpis z OR, vyplněný krycí list
nabídky.

4. Způsob předložení cenových nabídek
4.1 Cenové nabídky se podávají poštou ( obálka na přelepu bude orazítkována
s podpisem a nápisem VZMR wellnes pobyt ) nebo datovou schránkou (tjrmj28 ).

5. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) před uplynutím lhůty pro předložení cenových nabídek změnit nebo doplnit
podmínky plnění veřejné zakázky;
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b) požadovat, aby dodavatel/uchazeč objasnil předložené údaje a doklady nebo
doplnil další chybějící údaje a doklady;
c) vyřadit cenovou nabídku dodavatele/uchazeče, která nesplňuje podmínky této
výzvy; cenové nabídky, které byly zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a
hodnoceny;
d) odmítnout všechny cenové nabídky, a to i bez uvedení důvodu;
e) neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem/uchazečem, a to i bez uvedení důvodu;
f) výzvu k předložení cenových nabídek zrušit, a to až do okamžiku uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem/uchazečem, a to i bez uvedení důvodu;
g) zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným dodavatelem/uchazečem o náplni a
sepsání smlouvy.
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ředitel školy

Antonínská 550/3, 60200 Brno
Tel:530508970, email zsantoninska(Azsantoninska.cz, www.zsantoninska.cz

IČO: 48512711, bankovní spojení: UCB 37285046/2700



“ Základní škola a mateřská škola Brno, o
Z S ; 2 vy z i MĚSTSKÁ ČÁST |

„© Antonínská 3, příspěvková organizace BRNO-STŘED

Krycí list nabídky

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služby
wellness pobyt zaměstnanců ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3.

1) Zadavatel

Název : Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 550/3
Právní forma : příspěvková organizace
Sídlo : Antonínská 3, 602 00 Brno
Zastoupená : Mgr. Liborem Tománkem, ředitelem školy
Tel. číslo : 530 508 950, 778 158 262
E - mall: libor. tomanek(©zsantoninska.cz
IČO: 48512711

a

2) Dodavatel — uchazeč o VZMR
( doplní dodavatel/uchazeč )

Název :

Právní forma :

Sídlo :

Zastoupená :

Spisová značka v obchodním rejstříku :

Osoba oprávněná zastupovat dodavatele/uchazeče :

IČO/DIČ:

Tel.číslo :

E- mal:

Mgr. Libor Tománek
ředitel školy
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