Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Předmět zakázky:

Zajištění pobytu na školce v přírodě pro cca 30 dětí od 2 let a 15 osob
jako dospělý doprovod v předem dohodnutých jarních a podzimních
termínech. Vzdálenost rekreačního střediska do max. 150 km od Brna.
Podmínkou je zajištění stravování 5 x denně, možnost zajištění
bezmléčné, příp. mleté stravy, včetně celodenního pitného režimu. V
místě ubytování venkovní prostor pro sportovní aktivity dětí – jízda na
vlastních kolech, tříkolkách a odrážedlech, společenská místnost nebo
jiný prostor pro využití v případě nepřízně počasí. Možnost ubytování i
s postiženou osobou – bezbariérový přístup, alespoň 1 bezbariérový
pokoj.
V rámci této výzvy požadujeme zpracování cenové nabídky na pobyt
v délce 7 kalendářních dnů v jarním a podzimním termínu r. 2017 a
v jarním a podzimním termínu r. 2018

Datum vyhlášení zakázky:

16. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídky:

9. 2. 2017 do 9.00 hodin

Název zadavatele:

Chovánek – dětské centrum rodinného typu
příspěvková organizace
Vejrostova 1361/8
635 00 Brno – Bystrc

Způsob označení a podání nabídky: Uchazeč může podat pouze 1 nabídku.
Nabídku lze doručit osobně nebo poštou nejpozději dne
9. 2. 2017 do 9.00 hod. na adresu zadavatele.
Rozhodujícím okamžikem doručení je okamžik převzetí
zadavatelem. Zadavatel nezodpovídá za pozdní doručení
prostřednictvím pošty.
Nabídka bude podána v zalepené obálce s viditelným
názvem Veřejná zakázka – POBYT V PŘÍRODĚ –
NEOTVÍRAT

Předpokládaná hodnota zakázky:

Konečná nabídková cena musí být uchazečem stanovena
jako konečná, musí být vyčíslena za 1dítě/7 dní a 1
dospělý/7 dní a musí být rozdělena na ubytování a
stravu.

Způsob hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková
cena bez DPH.
Hodnocení nabídek provede komise ustavená
zadavatelem a na základě jejího doporučení bude
zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své
rozhodnutí oznámí zadavatel písemně nebo e-mailem
všem uchazečům, kteří nabídku podali a jejichž nabídka
byla hodnocena.

Pověřený zástupce pro styk s uchazeči:

Bc. Iva Maršálková
e-mail: marsalkova@chovanek.cz

Ing. Eva Spáčilová Pilátová
ředitelka

