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Vyřizuje:  Bc. Anna Oršulíková 

Telefon:  596 013 736 

E-mail:   centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz 

Datum:   5. 6. 2018 

Spisová značka:  CSSB/0611/2018 
 

Výzva k podání nabídky 
 

Vyzýváme Vás tímto v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 

Bohumín č. 2016-07 a zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na 

provedení zakázky. 

 

 „Dodávka nočních stolků pro seniory Domova Cesmína“ 
 

Zadavatel     Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o. 

   Slezská 164 

   735 81  Bohumín - Starý Bohumín 

   zastoupen ředitelkou Bc. Annou Oršulíkovou 

 

1. Předmět nabídky  

Předmětem nabídky je dodávka 20 ks nočních stolků pro seniory Domova Cesmína, Slezská 23 

Bohumín, 735 81 Starý Bohumín včetně dopravy na místo určení, vybalení, uvedení do provozu, 

zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě, likvidace obalového materiálu.  

 

2. Specifikace 

Jedná se o oboustranný noční stolek  

Minimální výbava: 
1) rozměry šířka 50 cm (+/- 3 cm), hloubka 45 cm (+/- 4 cm), výška 85 cm (+/- 5 cm), 
2) rozdělení: 

─ uzamykatelná horní zásuvka, 
─  volná přihrádka,  
─ uzamykatelná uzavíratelná přihrádka s dvířky,  
─ volně přístupná přihrádka (k uložení obuvi), 

3) zásuvka s pojistkou proti vypadnutí, 
4) držák ručníků, 
5) otočná brzditelná kolečka  
6) oboustranné dřevěné provedení s kovovým mechanismem jídelní desky, 
7) bezpečnostní madla zásuvek a dvířek 
 
Integrovaná jídelní deska 
1) plynule stavitelná jídelní deska – povrch materiál lamino (rozměry 37 x 57 cm (+/- 3 cm)) pomoci 

plynové pístnice,  
2) možnost naklopení s aretací, 
3) zdvih desky 70-110 cm, 
4) zatížení desky 5 kg. 
 
Provedení buk. 
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3. Lhůta plnění 

Termín realizace zakázky: 8. týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději do 28. 8. 2018 

 

4. Zadávací podmínky 

Doplňující údaje budou uchazečům poskytnuty v Centru sociálních služeb Bohumín, p.o.. Uchazeč je 

povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi zadávacími podmínkami. 

 

5. Obsah a forma nabídky 

Předložená nabídka musí obsahovat: 

-  vyplněný krycí list 

-  název a přesnou adresu uchazeče, IČO, DIČ a bankovní spojení 

-  jméno zodpovědné pracovníka pro případné další jednání včetně uvedení telefonního 

 a mailového spojení 

-  nabídkovou cenu s DPH za realizaci díla  

-  záruční dobu 

-  splnění kvalifikačních předpokladů v podobě fotokopie živnostenského listu, výpisu   

 z obchodního rejstříku. 

-  jednostranně potvrzený návrh smlouvy (je součástí zadávací dokumentace). 

 

6. Požadavky na zpracování cenové nabídky 

Nabídková cena bude zpracována jako cena pevná, smluvní a konečná a to včetně DPH.  

Uchazeč je povinen zahrnout do ceny veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci díla 

včetně dokladů k přejímacímu řízení. 

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít 

jakýkoliv vliv na cenu nabídky. 

 

7. Místo a lhůta pro podání nabídky 

Nabídky je možno zaslat písemně na adresu Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o., Slezská 164, 

735 81 Bohumín - Starý Bohumín nebo předat osobně na této adrese.  

 

Lhůta pro podání nabídek je do 25. 06. 2018 do 9°° hodin.  

 

Nabídky musí být v obou případech v uzavřené obálce, která bude nepoškozena a neporušena a 

opatřena na uzavření razítky uchazečů a označeny nápisem: „Soutěžní nabídka – Dodávka nočních 

stolků pro seniory Domova Cesmína“ včetně nápisu „Neotvírat“. 

 

Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou takto označeny, nebo ty, které budou 

poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout.  

Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty. 

 

8. Hodnocení 

Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle jediného kritéria a tím je nabídková 

cena. 
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Způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je výhradně záležitostí 

zadavatele.  

 

Vybraní uchazeči, jejichž nabídky se umístí na prvém až třetím místě, budou svými nabídkami vázáni 

do doby uzavření smlouvy o dílo. 

 

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah. 

Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo, vyjma ceny a termínu splnění 

dodávky, které budou závazné podle nabídky. 

 

9. Jiné podmínky  

Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče. 

Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením 

nebo ukončením výběrového řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo 

doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně.  

Dále si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo pouze na část předmětu plnění. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

 

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.            

 

 

 

 

       Bc. Anna Oršulíková 

       ředitelka 
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