
Z Š Základní škola a mateřská škola Brno, Z ĚSTSKÁ ČÁST
6 J Antonínská 3, příspěvková organizace ý BRNOSTŘED

Vyřizuje : R. Raclová V Brně
21.10.2019

tel.č. 530 508 970

Dobrý den,

Obracíme se na vás v souvislosti s poptávkovým řízením - VZ na dodávku služeb
— jazykově poznávacího zájezdu do Skotska v červnu 2020 pro žáky 2. stupně.
Dovolujeme si vás oslovit k předložení cenové nabídky na VZ malého rozsahu -
poznávací pobyt Skotsko červen 2020.
Podrobnější informace má v příloze VZ— ve Výzvě k předložení cenové nabídky.

S pozdravem
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Mgr. Libor Tománek
ředitel ZŠ a MŠ
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Základní škola a mateřská škola Brno, ;
Antonínská 3, příspěvková organizace BRNO-STŘED

Výzva k předložení cenové nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu

V souvislosti s výběrovým řízením na dodávku služby — jazykově poznávacího
zájezdu pro žáky základní školy do Skotska se na Vás obracíme s výzvou
k podání cenové nabídky.
Lhůta na dodání cenové nabídky je do 15.11.2019 do 14:00 hodin.

1. Specifikace veřejné zakázky
1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je poznávací zájezd Brno — Nizozemí -
Skotsko — Brno pro zadavatele.
1.2 Specifikace nabídky služeb je přílohou této výzvy pro podání cenové nabídky.

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
2.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovená zadavatelem:

do 405.000,- Kč za zájezd s DPH.

3. Údaje o kritériích rozhodných pro zadání veřejné zakázky
3.1 Hodnocení cenových nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické
výhodnosti a s ohledem na nabídnuté služby jazykově poznávacího zájezdu.
3.2 Jelikož se jedná o poznávací zájezd pro žáky základní školy jsou nabídky

žáky.
3.3 Dodavatel/uchazeč zpracuje nabídkový rozpočet členěný : s celkovou cenou v Kč
bez DPH, DPH a cenou včetně DPH.

4. Požadavky na obsah nabídky
- výpis z obchodního rejstříku,
- doklad o pojištění CK proti úpadku,
- krycí list nabídky,
- návrh smlouvy vč. výše záloh za zájezd,
- nabídkový rozpočet — nabídka služeb zájezdu.

5. Způsob předložení cenových nabídek
5.1 Cenové nabídky se podávají datovou schránkou ( tjrmj28 ) nebo doporučeně
poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, 602 00 Brno.
V případě zaslání poštou bude nabídka podána v zalepené obálce označené ,
Výběrové řízení — Skotsko „a bude opatřena na uzavření razítkem a podpisem
uchazeče.
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Základní škola a mateřská škola Brno,
Antonínská 3, příspěvková organizace és:

6. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) před uplynutím lhůty pro předložení cenových nabídek změnit nebo doplnit
podmínky plnění veřejné zakázky;
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
smlouvy.

S pozdravem
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Mgr. Libor Tománek
ředitel školy
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Antonínská 3, příspěvková organizace
v

Krycí list nabídky

Z Š Základní škola a mateřská škola Brno, bs MĚSTSKÁ ČÁST
BRNO-STŘED

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služby -
jazykově poznávací zájezd pro žáky ZŠ Brno, Antonínská 3.

1) Zadavatel

Název : Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 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-mail: libor. tomanek(©zsantoninska.cz
IČO: 48512711

a

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

Název :
Právní forma :
Sídlo :
Zastoupená :
Spisová značka v obchodním rejstříku :
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele/uchazeče :
Tel.číslo :
E-mail:
IČO :
DIČ:

ka. KS?
Zš:
Fm škola a Mateřská škola BrnoInská 3, Přispěvkov
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Mgr. Libor Tománek
Se sidlem 502 09 o
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IČO 48512711
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