
Výzva k podání nabídky (poptávkové řízení) veřejné zakázky malého rozsahu 
na nákup interiérových dveří  

 v zařízení Domov seniorů Hranice p.o. 
 

(Vše dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 
 
 
1. Identifikační údaje o zadavateli. 
Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, Jungmannova 1805, 753 01 Hranice,  
IČO 70876541, zřizovatel Město Hranice, statutární zástupce Mgr. Simona Hašová 
Další informace získáte na tel. 737 121 839, mail: spravce@domovsenioruhranice.cz 
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Nákup interiérových bílých dveří šíře 80cm 
 
3. Cíl nabídky 
Nákup interiérových dveří následujících parametrů: 
35x dveře interiérové levé, 80cm, materiál CPL, bílé, dutinka, na zámek FAB 
35x dveře interiérové pravé, 80cm, materiál CPL, bílé, dutinka, na zámek FAB 
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Termín podání nabídek: do 23. 9. 2022, 10:00 
Místo podání: podatelna DS Hranice 
adresa: Domov seniorů Hranice, p. o. Jungmannova 1805, 753 01 Hranice 
 
5. Kvalifikační kritéria 
Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list (prostá kopie) 
 
6. Zpracování nabídkové ceny 
Cena s DPH za celou dodávku včetně dopravy. 
 
7. Termín dodání služby:  
Dodání zboží požadujeme nejpozději do 9.12.2022 
V případě nedodržení termínu dodání se za každý den prodlení účtuje pokuta 0,05% 
z celkové nabídkové ceny. Ta bude následně dodavatelem odečtena jako sleva z konečné ceny. 
 
8. Hodnotící kritéria 
Cena v Kč s DPH (váha kritéria 100 %) 
 
9. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce, opatřená nápisem „SOUTĚŽ - DVEŘE“. Nabídka bude 
opatřena krycím listem s identifikačními údaji uchazeče, s uvedením nabídkové ceny, ve skladbě, jak 
je výše požadováno a opatřena podpisem oprávněné osoby. Dále budou následovat požadované 
doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (ŽL, výpis z OR) a další dle uvážení uchazeče, např. 
reference. 
 
10. Další podmínky 
Zadavatel vybere z předložených nabídek tu, která mu bude dle výše uvedených kritérií 
nejvíce vyhovovat. Zadavatel si vyhrazuje právo objednání jiného počtu. Zadavatel si vyhrazuje 
právo odmítnout všechny nabídky a poptávkové řízení zrušit. 
 
11. Oznámení o výsledku poptávkového řízení 
Oznámení o výsledku poptávkového řízení bude sděleno do tří dnů od uzavření podávání nabídek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


