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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

„Modernizací výtahů II ke zvýšení bezpečnosti při poskytování sociálních 

služeb v Domově pro seniory 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:   Monika Šimečková, vedoucí ek. -provozně technického 
úseku (tel: 601 563 118, E: m.simeckova.@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 instalaci nového evakuačního 
výtahu v části C zařízení Domova pro seniory dle bližší specifikace v příloze. 
 

2. Popis zakázky (obecně):  
  Instalace nového evakuačního výtahu, který bude odpovídat požárně   
  bezpečnostnímu řešení budovy   a platným legislativním normám, uvedení do  
  provozu včetně funkčních zkoušek a závěrečné inspekční zprávy, ve které nebudou 
  neshody ovlivňujících bezpečnost provozu výtahu a ani provozní rizika. Demontáž a 
  likvidace stávající technologie, odvoz a ekologická likvidace obalů, zednické práce a 
  začištění, zámečnické práce, nátěry technologie v šachtě, vyspravení dna prohlubně,   
    ocelová vana do prohlubně. 

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 souhrnná technická 
zpráva, návrh rozpočtu, nákresy, návrh smlouvy. 
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Lhůty a místo podání nabídky 

Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel písemně do 8. 10. 2021 do 10,00 hodin na adresu 
Domov pro seniory Krnov, Rooseveltova 2141, 794 01 Krnov. Lze také zaslat emailovou formou 
kontaktní osobě. 

Vyhodnocení nabídek 

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

2141/51 v kanceláři ředitelky dne 8. 10. 2021 ve 13.00 hodin. Vyhodnocení a posouzení nabídek bude 

provedeno statutárním zástupcem a komisí. Otevírání obálek bude neveřejné. 

Hodnotící kritéria 

Hodnotícím kritériem je: 

nabídková cena  

splnění technických parametrů dle zadání 

nabídka záručního a pozáručního servisu s nabídkou smluvních sankcí za nedodržení, dostupnost  

Termín realizace zakázky  

Zakázka musí být zrealizována nejpozději do 31.3.2022. 

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. 

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 
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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. 
 

Ing. Kateřina Michaliková 
ředitelka Domova pro seniory Krnov     
 

 

V Krnově dne 3. 9. 2021 
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