Mateřská škola Na Okraji
Maříkova 301/7a, 162 00 Praha 6
Vyvěšeno: 5.2.2018

Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Údržba zahrady a Mateřské školy Na Okraji
Mateřská škola Na Okraji vyhlašuje výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu, jejíž předmětem je údržba zahrady (sekání trávy v období vegetace, údržba zeleně,
čistění chodníků, sběr – hrabání listí, likvidace bioodpadu, překopání pískoviště na zahradě
Mateřské školy Na Okraji a drobné práce a opravy venkovních i vnitřních prostor.
Podmínky:
- Velikost zahrady 2.400 m², zatravněná plocha 1.100m²,
- sečení dle potřeb školy, obsekávání překážek, čistění chodníků (spadané listí, větvičky),
na vyžádání vedením školy, v závislosti na vývoji počasí a růstu vegetace (cca 10x), možná
kombinace sečení se sběrem a bez sběru – mulčováním
- hrabání listí s odvozem
- zastřižení a tvarování živého plotu, vrbové stavby
- bioodpad likvidován – odvozem do kompostárny /ekologická likvidace/
- omezení sekání - v době pobytu dětí na zahradě, o víkendech a svátcích
- drobné opravy na zařízení a pomůckách ve vnitřních prostorách školy a na zahradě –
na vyžádání
- za vykonanou práci dodavatel předloží výkaz a na jeho základě po odsouhlasení ředitelkou školy
bude vyúčtováno
- předpokládané zahájení prací duben 2018, smlouva na 5 let
Hodnotící kritérium:
- nejnižší nabídková cena
Cenové nabídky v členění ceny za jednotlivé položky za m²
- sečení sekačkou se sběrem
- sečení sekačkou mulčováním,
- obsekávání překážek,
- hrabání listí
-čistění chodníků,
- likvidace bioodpadu Kč/t
- doprava Kč/km
- drobná údržba Kč/hod.
s označením“Údržba a údržba zeleně v MŠ Na Okraji“ zasílejte v elektronické nebo písemné
podobě
do 23.2.2018
na e-mail:
reditelka@msnaokraji.cz
nebo na adresu: Mateřská škola Na Okraji, Maříkova 301/7a, 162 00,Praha 6 – Veleslavín,
Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.
V Praze dne 5.2.2018

Lenka Bártová
ředitelka Mateřské školy Na Okraji

Sejmuto: 24.2.2018
Maříkova 301/7a
162 00 Praha 6, Veleslavín
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