
 Plaveč 24.9. 2015 

 
 
Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:  
 

VÝMĚNA OKEN  
 
Zadavatel: 

 
Název: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace 
se sídlem:  Domov 1,Plaveč , 671 32 Plaveč 
zástupce:   Ing. František Vybíral, ředitel 
IČO:    456 71 702 
bankovní spojení: Komerční banka Znojmo 
číslo účtu:  29 537-741 / 0100 
telefon:  515 252 250 
mail:   vybiral@dps-plavec.cz 
 

v y z ý v á 
 
dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. 
 
 

                                                                                                    
Obsah podmínek výzvy: 
 
1. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 
1.1 Předmětem plnění zakázky jsou dodávky včetně montážních prací na výše uvedenou 
akci dle dokumentace pro provedení díla a výkazu výměr viz příloha. 
1.2 Popis navrhovaného řešení: 
Jedná se o dodávku a instalaci plastových oken a vchodových dveří včetně zednických 
prací. Podrobnější popis viz dokumentace.  
1.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 0,250 mil. Kč bez DPH. 
 
 
2. Místo a doba plnění zakázky: 
2.1 Místem plnění zakázky je areál domova v k. ú. Plaveč, p. č. 1/3.   
2.2 Zadavatel požaduje zahájit práce a dodávky do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy . 
Celkové ukončení prací požaduje zadavatel do 30.11.2015. 
2.3 v případě, že bude zadavatel z objektivních důvodů posunout předpokládaný termín 
podpisu kupní smlouvy, bude posunut i termín celkového dokončení a předání díla.  
3. Nabídková cena: 
3.1. Nabídková cena celkem bude zpracována jako cena maximální a bude uvedena v 

členění jako cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. 
3.2. Výše nabídkové ceny se může změnit pouze v případě legislativních změn sazby 

DPH. 
3.3. Zadavatel neposkytuje zhotoviteli zálohy! Splatnost faktury je do 30 kalendářních 

dnů. 
3.4. Zhotovitel provede po dokončení a předání díla jednorázovou konečnou fakturaci na 

základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených dodávek a prací 
doplněných zjišťovacím protokolem. 



3.5. Zadavatel informuje uchazeče, že není subjektem s přenesenou daňovou povinností, 
proto se budou faktury vystavovat včetně sazby DPH! 

 
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče: 
4.1 Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky takto: 
4.1.1 Předloží čestné prohlášení, kde uvede, že splňuje základní kvalifikační předpoklady  
 
5. Požadavky na obsah nabídky (uchazeč v nabídce uvede): 
5.1 Identifikační údaje uchazeče (název a přesnou adresu uchazeče, vč. rodného čísla, 

IČ, DIČ a bankovní spojení, telefonního a emailového kontaktu). 
 

 
6. Doručování nabídek: 
6.1 Nabídku požaduje zadavatel podat v listinné nebo elektronické podobě ve lhůtě pro 

podání nabídek. 
6.2 Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 06. 10. 2015 do 12:00 hod. na adresu 

zadavatele. 
6.3 Nabídku lze doručit poštou na adresu zadavatele, osobně do kanceláře ředitele nebo 

na shora uvedený e-mail. 
 

 
7. Způsob hodnocení nabídek: 
7.1 Hodnocení nabídek bude provedeno dle jediného základního hodnotícího kritéria, tj. 
nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. 
7.2 Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny včetně DPH a to tak, že nabídka 
s nejnižší cenou bude vyhodnocena na 1. místě a ostatní nabídky budou dle výše svých 
cen včetně DPH seřazeny vzestupnou řadou. 
 
 
 
 
 
  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. František Vybíral 



Formulář - Krycí list nabídky - pro právnické osoby 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

 

Předmět veřejné zakázky: VÝMĚNA OKEN 

 

Uchazeč o veřejnou zakázku 

Obchodní firma  
nebo název 

 

Sídlo  
(celá adresa včetně PSČ)  

 

Právní forma  

Identifikační číslo  

Daňové identifikační číslo  

Jméno a příjmení statutárního 
orgánu nebo jeho členů, 

případně jiné fyzické osoby 
oprávněné jednat jménem této 

právnické osoby 

 

Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena vč. DPH 

Celková nabídková cena bez DPH  

DPH ve výši 21 % 0,- 

DPH ve výši 15 %  

Celková nabídková cena 
(včetně DPH) 

 

V případě, že nabídku podává společně více uchazečů, přiřadí do tohoto krycího listu, ke 
každé identifikační kolonce pořadové číslo každému jednotlivému uchazeči! 
 
 
V ……………………,   dne …………… 

       
 
 
 
           …………………………………. 

                                                                                                 Razítko a podpis uchazeče



  

Formulář - Krycí list nabídky - pro fyzické osoby 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

 

Předmět veřejné zakázky:  VÝMĚNA OKEN 

 

Uchazeč o veřejnou zakázku 

Jméno a příjmení, 
případně obchodní firma 

 

Bydliště, případně místo 
podnikání, je-li odlišné 

od bydliště 
(celá adresa včetně PSČ)  

 

Rodné číslo nebo 
datum narození 

 

Identifikační číslo  

Daňové identifikační číslo  

Základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena vč. DPH 

Celková nabídková cena bez DPH  

DPH ve výši 21 % 0.- 

DPH ve výši 15 %  

Celková nabídková cena 
(včetně DPH) 

 

V případě, že nabídku podává společně více uchazečů, přiřadí do tohoto krycího listu, 
ke každé identifikační kolonce pořadové číslo každému jednotlivému uchazeči! 

 
 
 

V ……………………,   dne …………… 
 
 
 
 
                  …………………………………. 
                                                                                                 Razítko a podpis uchazeče 
 


