DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
– „Vybudování místnosti pro zemřelé - Domov Slunovrat“
1. Zadavatel
Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace
IČ: 70631841
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený: Mgr. Vojtěch Curylo, ředitel organizace
tel.: 596 133 530
2. Předmět plnění
Veřejná zakázka se týká stavebních pracní – vybudování místnosti pro zemřelé v Domově Slunovrat,
příspěvkové organizace na adrese Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, dle přiložené bližší
specifikace – viz příloha „Cenová nabídka Domov Slunovrat“. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí 110 000 Kč bez DPH.
3. Doba a místo plnění
Doba plnění zakázky: ukončení nejpozději do 31. prosince 2020
Místo plnění: Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz
4. Požadavky na prokázání kvalifikace
Subjekt prokáže kvalifikaci doložením příslušného oprávnění k danému podnikání – prostá kopie
živnostenského listu či výpis z živnostenského rejstříku a prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku
(pakliže je do něj subjekt zapsán).
5. Požadavky na zpracování ceny
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla včetně montáže.
Cena bude uvedena v české měně včetně DPH a její sazby (15%).
Nabídková cena je cenou smluvní.
6. Způsob posuzování nabídek
Nabídky budou posuzovány podle celkové výše nabídkové ceny, přičemž nejnižší nabídková cena
je cenou nejvýhodnější.
7. Termín a místo podání nabídek
Nabídka musí být doručena organizaci Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., Na Mlýnici 203/5,
702 00 Ostrava-Přívoz do 11. prosince 2020 do 12.00 h. Nabídka může být doručena poštou i
prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu: curylo@domovslunovrat.cz nebo datovou
schránkou, ID datové schránky: qud4mcg. Nabídky předložené po uvedeném termínu nebudou
zahrnuty do výběrového řízení.
8. Další podmínky
Dodaný výrobek musí být certifikován, na požádání uchazeč certifikát předloží.
Uchazeč v nabídce uvede délku záruční doby (minimálně 24 měsíců).
9. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
popřípadě upřesnit, informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídky nebude
předložena v souladu s výše uvedeními podmínkami výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení.
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10. Kontaktní osoba
Paní Blanka Stonavská – vedoucí provozně-technického útvaru, tel.: 596 135 530, mobil:
731 157 615, mail: stonavska@domovslunovrat.cz.
V Ostravě dne 4. prosince 2020

Mgr. Bc.
Vojtěch
Curylo, DiS.
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