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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

Projekt: „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované 

služby klientům DS Krnov“ 

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: Ing. Kateřina Michaliková, ředitelka 
(tel.: 554 684 611, 602 793 844, email: reditel@dskrnov.cz) 
Kontaktní osoba:   Petra Seidlerová, vedoucí provozně technického 
oddělení (tel: 724 364 875, E: p.seidlerova@dskrnov.cz) 
 
 
Informace o předmětu zakázky 

1. Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s Domovem pro seniory Krnov, 
Rooseveltova 2141/51, příspěvková organizace na pořízení nového bezdrátového 
signalizačního zařízení pro klienty Domova pro seniory Krnov dle bližší specifikace v 
příloze. 

2. Popis zakázky (obecně):  
Instalace nového bezdrátového signalizačního zařízení na oddělení Domova se 
zvláštním režimem a tři oddělení Domova pro seniory.  
Senioři s poruchami paměti bývají ohroženi svou dezorientací v místě, čase, osobou. 
Může tak dojít např. k odchodu seniora ze zařízení, proto je důležité v moderním 
systému signalizace mít i zakomponovaný prvek, který při průchodu seniora vnějšími 
dveřmi upozorní personál na jeho opuštění zařízení. Signalizační zařízení je také 
nutné pro klienty, kteří využívají svůj čas pohybem po oddělení, společenských 
prostorech nebo jsou odkázáni jen na lůžko. V těchto případech u seniorů se 
zhoršenou mobilitou nebo naopak zvýšeným výdejem energie pohybem po zařízení je 
vhodné mít náramkový systém signalizace, aby si mohli sami v případě potřeby 
kdykoliv zavolat podporující personál. 
Součástí je také případný odvoz a ekologická likvidace obalů, zednické práce a 
začištění dle potřeby, elektro práce budou-li součástí dodávky.  
 

Předpokládaná cena: uvádějte ceny za jednotlivá oddělení a poté celkovou cenu 
bez DPH 
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Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci 

Zadávací dokumentace bude dodána emailem kontaktní osobou zadavatele. Obsah zadávací 
dokumentace je výzva k podání nabídky a příloha – specifikace oddělení, půdorysy oddělení, návrh 
smlouvy, fotodokumentace. 

Lhůty a místo podání nabídky 

Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel písemně do 21.4.2021 do 14,00 hodin na adresu 
Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141, 794 01 Krnov. Lze také zaslat emailovou formou 
oprávněné osobě. 

Vyhodnocení nabídek 

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

2141/51 v kanceláři ředitelky dne 22. 4. 2021 ve 13.00 hodin. Vyhodnocení a posouzení nabídek bude 

provedeno statutárním zástupcem organizace, jeho zástupcem a odborným konzultantem. Otevírání 

obálek a hodnocení nabídek bude neveřejné. 

Hodnotící kritéria 

Hodnotícím kritériem je: 

nabídková cena  

splnění technických parametrů dle zadání 

uvedení případných dalších jednorázových nebo pravidelných poplatků za provoz, licenci apod.  

nabídka záručního a pozáručního servisu, časová a dojezdová dostupnost  

nabídka případných nadstavbových součástí systému apod.  

Termín realizace zakázky  

Zakázka musí být zrealizována na dvou odděleních (DZR a II. oddělení) nejpozději do 31.5.2021 a další 

dvě oddělení do 31.7.2021. 

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. 

 



Domov pro seniory Krnov  
Rooseveltova 2141/51 
794 01 Krnov  
příspěvková organizace 
 
 

3 
 

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 (rozpracovaná s uvedením dle specifikace, co je a co 
není v ceně), 

• Součástí nabídky bude také rozsah dodacích podmínek, podmínky záručního a pozáručního 
servisu – dojezdová vzdálenost, dojezdové časy, rozpis hodin servisní služby, hodinové ceny 
servisních prací, ceny případných revizních prací), 

• Jednoduchý popis nabízeného signalizačního zařízení včetně fotodokumentace všech základních 
komponentů, 

• 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, 

•  Právo odmítnout všechny předložené nabídky, 

•  Zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem, 

•  Nevracet uchazečům podané nabídky, 

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

•  Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče vede k jeho vyloučení z účasti ve 
výběrovém řízení, 

•  Zadavatel si vyhrazuje před nebo v průběhu provádění změnit rozsah požadovaných prací, 

•  Smlouva o dílo bude doplněna konkrétními údaji o ceně, záručním a pozáručním servisu, 
cenami servisních a revizních prací dle vybrané nabídky. 

 

V Krnově dne 22.3.2021 

 

Ing. Kateřina Michaliková 
ředitelka Domova pro seniory Krnov     
 

Přílohy výzvy: 

• Půdorysy oddělení 

• Platné PBŘ budovy 

• Fotodokumentace aktuálního el. napojení v pokoji, vzor chodby oddělení 
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