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Poptávka  
 

 
Vážení, 

 
v zastoupení města Řevnice si Vás dovoluji jako možného dodavatele požádat o zaslání cenové nabídky do 
poptávkového řízení na zakázku nazvanou: 

 
 

„Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – zeleň“ 

 
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 
 

Město Řevnice 
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 
IČ: 241636 
Zastoupeno: Ing. Tomášem Smrčkou, starostou města 

 
Kontaktní osoby: 
Michal Kliner, tel: 313 104 215, 603 508 806, kliner@revnice.cz 

 
2. Předmět poptávky 

Cílem projektu je vytvořit u mateřské školky v Řevnicích zahradu v přírodním duchu, tedy prostor s 
herními a vzdělávacími prvky a s bezpečnou a zajímavou doprovodnou zelení, které by děti vedly k 
poznání přírodních jevů, vlastní aktivitě, tvořivosti a zájmu o životní prostředí. Naším cílem je přírodní 
zahrada, která bude pomáhat plně rozvíjet vzdělání a schopnosti dětí. Nové úpravy se dotknou i původní 
kamenné skalky. V prostoru nemá žádné využití a rostliny zde spíše dožívají. V návrhu je počítáno s 
odstraněním stávajících rostlin, vyjmutí zeminy a doplnění nového substrátu, a finálně osetí prostoru 
luční travní směsí s příměsí letniček a medonosných rostlin. Vznikne tak prostor vhodný pro osídlení 
hmyzem, kde děti budou moci živočichy snadno pozorovat. K přilákání hmyzu budou sloužit i nové hmyzí 
hotely, které budou moci vyrábět rodiče společně s dětmi. Jako doplnění nových úprav bude na západní 
straně zahrady doplněna keřová výsadba o nové dřeviny, vhodné do areálu mateřské školy. 
 
Požadavky na realizaci: 

 zajištění kompletní a řádné realizace dodávky;  

 předložení všech předepsaných revizních zpráv a dokumentů, zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí v místech dotčených stavbou a s tím související dodržování 
pravidel BOZP, PO 

 uvedení staveniště, použitých komunikací a zpevněných ploch v okolí stavby do původního 
stavu 
 

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik.  

 
 
3. Doba a místo plnění 
 

Předpokládaný termín realizace: březen–duben 2019 
 

Místem plnění je město Řevnice, k.ú. Řevnice, ulice Mníšecká 676 
 
 
4. Způsob hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.  
 
 

5. Termín a místo pro podání nabídek, 
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Nabídku doručte nejpozději do 31.10.2018 do 10:00 hodin poštou nebo osobně na adresu města 
Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice nebo e-mailem na adresu: 
kliner@revnice.cz 

 
 
 
 

 
6. Způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny 
 
 

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH 
jako celková. 
 
Do ceny uchazeč zahrne veškeré práce, dodávky a náklady včetně veškerých rizik a vlivů během celé 
doby plnění veřejné zakázky. Cena bude uvedena jako nejvýše přípustná. Tato cena bude překročitelná 
pouze po písemné dohodě obou mluvních stran, a to dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových 
předpisů s dopadem na nabídkovou cenu nebo v případě zadavatelem písemně vyžádaného zvýšení 
požadovaných standardů. 

 
 
7. Obchodní podmínky, návrh smlouvy o dílo 
 

Splatnost faktury za zhotovení díla bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednavateli. 
Dodavatel poskytne záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla. 

 
8. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběr uchazeče kdykoliv před podepsáním smlouvy o dílo. Zadavatel 
si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek poptávky, právo odmítnout všechny 
nabídky nebo poptávku zrušit bez udání důvodu.  Zadavatel má právo měnit rozsah díla, v takovém 
případě bude situace řešena smluvním dodatkem ke smlouvě o dílo. Nabídku podává uchazeč 
bezplatně. 

 
 
 
 

  
V Řevnicích dne 12.10.2018 
 

za město Řevnice 
   Michal Kliner 
 
 
Přílohy:  
Osazovací plán 
Stávající situace 
Krycí list 
 


