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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

„Stavební úprava kuřárny a respiria 2.NP“ 

Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Název veřejného zadavatele:  Domov pro seniory Krnov, příspěvková organizace 
Adresa:    Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov  
IČO:     00846325 
DIČ:     CZ00846325      
Oprávněná a kontaktní adresa veřejného zadavatele: František Fojtík, ředitel (tel.: 
554 684 611, 602 739 608, email: reditel@dskrnov.cz) 
Kontaktní osoba:   Petra Seidlerová, vedoucí provozně technického 
oddělení (tel: 724 364 875, E: p.seidlerova@dskrnov.cz) 
 
 
Informace o předmětu veřejné zakázky 

1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s Domovem pro seniory Krnov, 
Rooseveltova 2141/51, příspěvková organizace na rekonstrukci – úpravu kuřárny a 
přilehlého respiria ve 2. NP budovy.  

2. Popis zakázky (obecně): Stavební úprava prostoru kuřárny a navazujícího respiria 2. 
NP budovy spočívající ve: zmenšení prostoru kuřárny na polovinu, instalaci nové 
sádrokartonové stěny, provzdušnění celého prostoru prostřednictvím nových 
podhledů a lina.  

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci 

Zadávací dokumentace bude dodána emailem kontaktní osobou zadavatele nebo bude k dispozici ke 
stažení na www stránkách zadavatele. 
Obsah zadávací dokumentace je:  

- výzva k podání nabídky,  
- příloha – specifikace zakázky 
- slepý rozpočet 
- návrh smlouvy. 

Lhůty a místo podání nabídky 

Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel písemně do 24. 2. 2023 do 12,00 hodin na adresu 
Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141, 794 01 Krnov.  

Vyhodnocení nabídek 

Vyhodnocení nabídek se uskuteční na adrese zadavatele Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 

2141/51 v kanceláři ředitele dne 24.2.2023. Vyhodnocení a posouzení nabídek bude provedeno 

statutárním zástupcem. Otevírání obálek bude neveřejné. 
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Hodnotící kritéria 

Hodnotícím kritériem je: 

nabídková cena  

splnění technických parametrů dle zadání 

Termín realizace zakázky  

Zakázka musí být zrealizována nejpozději do 30.6.2023. 

Doplňující požadavky k realizaci zakázky 

Harmonogram plnění zakázky v rámci doby realizace musí být předem dohodnut se zadavatelem. Pro 

uchazeče je možné zajistit prohlídku místa plnění po předchozí dohodě s kontaktní osobou 

zadavatele nebo ředitelkou DS.  

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Zadavatel požaduje předložit oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky a výpis z 

obchodního rejstříku či jiné evidence. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nebude starší 90 

dnů ke dni podání nabídky. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace může předložit uchazeč 

v prosté kopii (v emailové podobě naskenovat).  

Požadované nedílné součásti nabídky 

• Cenová nabídka dle přiložené specifikace 

• Podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo podepsanou statutárním zástupcem nebo osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče 

• prokázání kvalifikace 
 
Zadavatel si vyhrazuje 

• nabídka bude v českém jazyce 

• zrušit soutěž 

• nevracet uchazečům podané nabídky 

• zhotovitel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení 

• zadavatel si vyhrazuje před nebo v průběhu provádění změnit rozsah požadovaných prací. 
 

František Fojtík 
ředitel Domova pro seniory Krnov     
 

V Krnově dne 1.2.2023 
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