
 

 

 

 

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu 
 

 

 

DLE USTANOVENÍ ZÁKONA č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, 

V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE JEN ZÁKON) 

 

 

 

 

 

 

„Dodání a instalace nového chladícího zařízení“ 

 
 

 

ve vztahu k zákonu se jedná o zakázku malého rozsahu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel: Technické služby Krnov s.r.o., Stará 256/11, 794 01 Krnov  

Zastoupení: Ing. Štefan Ledvoň – jednatel společnosti 

IČO: 25398547 

DIČ: CZ25398547 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 19-4460610297/0100 

 

 

 

 

 

 

      Zpracoval: Ing. Lenka Vaňková 



Požadavky pro zpracování nabídky 
 

1. Vymezení plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění je „Dodání a instalace nového chladícího zařízení“ 

 

2. Požadavky 

a) osobní prohlídka stávajícího zařízení 

b) vypracování položkového rozpočtu na chladící zařízení a příslušenství pro uložení zemřelých, 

jehož součástí bude odstranění stávajícího zařízení včetně stavebních úprav, odvoz a likvidace 

odpadu, umístění a uvedení do provozu nového chladícího zařízení 

c) časový harmonogram prací 

d) dodání, montáž nového chladícího zařízení včetně proškolení obsluhy a předání provozní 

dokumentace 

 

3. Doba plnění 

Dodání nového chladícího zařízení se uskuteční nejpozději do 30. 6. 2017. Předání proběhne 

v areálu Městského hřbitova v Krnově, Smetanův okruh 27, 794 01 Krnov (včetně zaškolení 

obsluhy). 

 

4. Kvalifikační předpoklady 

Dodavatel musí ve své nabídce předložit:  

a) čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilost přesně podle vzoru, který tvoří 

Přílohu č. 1. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněná jednat 

jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na 

základě plné moci apod.)  

b) oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky  

c) fotodokumentaci dodávaného zboží. 

 

5. Nabídková cena 

Nabídková cena za dodání nového chladícího zařízení bude stanovena v Kč jako cena pevná 

      - celková cena zakázky bez DPH 

      - výše DPH 

      - celková cena za splnění zakázky s DPH 

 

6. Kritéria pro hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 

Nabídková cena bez DPH v CZK: 90% 

Technické podmínky: 6% 

Rychlost realizace: 4% 

 

7. Platební podmínky 

Platba převodem při dodání.  

 

8. Nabídka musí obsahovat: 

- termín realizace/dodání, technickou dokumentaci, záruční podmínky (min. 24 měsíců) 

- kvalifikační předpoklady (podle bodu 4 této výzvy) 

- cena 

 

9. Formální členění nabídky: 

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: 

1: Obsah nabídky 

2: Doklady o splnění kvalifikace a podmínek zadavatele 



a) Základní kvalifikační kritéria 

- čestné prohlášení (příloha č. 1) 

b) Technické kvalifikační předpoklady 

- fotodokumentace 

 

10. Lhůta pro rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

- do 5. 5. 2017; do 14 dnů budou výsledky výběrového řízení oznámeny všem účastníkům této 

soutěže.  

 

11. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Zadávací lhůta je 26 dnů (od 27. 3. – 21. 4. 2017). V této lhůtě lze podat nabídky osobně nebo 

doporučenou poštou na adresu zadavatele. Osobně lze nabídky podat v pracovní dny od 7:00 do 

14:30 hodin v sekretariátu zadavatele, 21. 4. 2017 do 10:00 hod. Včasnost doručení nabídky 

poštou je rizikem uchazeče. Obálka bude označena „Dodání a instalace nového chladícího 

zařízení“ a na uzavření opatřena razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, nebo 

podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Obálka bude označena 

„NEOTEVÍRAT!“ 

 

12. Ostatní  

Ze soutěže se vyloučí nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Soutěž může být zadavatelem bez udání důvodu zrušena. 

Zadavatel si dále vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

Otevírání obálek je bez přítomnosti uchazečů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. 

Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé 

údaje. 
 

13. Identifikace zadavatele 

Zadavatel: Technické služby Krnov s.r.o., Stará 256/11, 794 01 Krnov  

Zastoupení: Ing. Štefan Ledvoň – jednatel společnosti 

IČO: 25398547 

DIČ: CZ25398547 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 19-4460610297 / 0100 
 

 

 

 

 

V Krnově dne 27. 3. 2017                                                                                      

                                                                                                  ----------------------------------- 

            Ing. Štefan Ledvoň 
                                                                                                          jednatel společnosti             

 


