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VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY 

Předmět zakázky: Předmětem veřejné zakázky je: 

Dodání a instalace klimatizačních jednotek v   suterénu 

v prádelně  

Další požadavky zadavatele: 

- cílem je snížit teplotu vnitřního prostředí za provozu 

praček, sušiček a mandlu na přijatelnou úroveň (o cca 5 

stupňů Celsia proti maximální venkovní teplotě v letním 

období 

- teplotu budou zajišťovat 2 vnitřní nástěnné jednotky o 

výkonech 2 x 7 kW a jedna venkovní multisplitová 

jednotka  

Způsob zadání VZMR: Zadání zakázky je uskutečněno formou výzvy 3 dodavatelům   

a zveřejněním na webových stránkách DS Krč 

Předpokládaná hodnota 

v Kč bez DPH: 

250 000 Kč  

Kritéria hodnocení: Nejnižší nabídková cena 70 % 

Termín ukončení realizace 30 % 

Doba plnění:  Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 17. 5. 2022 

Doba plnění: do 17. 6. 2022 

Místo plnění: Domov pro seniory Krč 

Informace o prohlídce 

místa plnění: 

 

 

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 4. 5. 2022. Sraz 

účastníků prohlídky místa plnění je v 9:00 hod. ve vstupní 

hale DS Krč u recepce. 

Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se 

stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a 

provozními parametry. Při prohlídce místa plnění mohou 

zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně 

Zadavatel: 

Domov pro seniory Krč 

se sídlem: Praha 4, Sulická 1085/53 

IČO: 70874212 

zastoupený: Ing. Otto Kechner, ředitel 

(dále jen „zadavatel“) 

Veřejná zakázka malého rozsahu: 

„Instalace klimatizace do prádelny““ 

 
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není 

možné dovolávat se jejich závaznosti. Uvedeným není 

dotčeno oprávnění dodavatele požadovat poskytnutí 

vysvětlení výzvy k předložení cenové nabídky. 

Lhůta pro podání 

nabídek: 
10. 5. 2022 do 10:00 hodin 

 

Forma předložení 

nabídky: 

Nabídka musí být podána písemně v elektronické formě a 

podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být 

zpracována v českém jazyce. 

Součástí nabídky musí být: 

- podepsaný návrh smlouvy včetně uvedení nabídkové ceny, 

- doklady prokazující splnění kvalifikace, 

- čestná prohlášení 

Požadavky na 

prokázání kvalifikace: 

 

- prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné 

evidence a doklad o oprávnění k podnikání 

Další informace: O výsledku výběrového řízení budou všichni dodavatelé 

vyrozuměni elektronicky. 

Práva a výhrady 

zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu bez udání důvodů. 

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při 

zadávání veřejné zakázky malého rozsahu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené 

uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění. 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 

Ing. Ilona Matulová, vedoucí hospodářského úseku 

Tel. 724 224 501, mail: matulova@dskrc.cz  

 

Přílohy: č. 1 Závazný návrh smlouvy 

č. 2 a 3 Čestné prohlášení 
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