Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax:
585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz
Zn: SSpS/Bo/12
Vyřizuje: PhDr. Boháčková

V Olomouci dne 28.2.2012

Výzva k podání cenové nabídky
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
„Základními principy pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizace zřízenými
Olomouckým krajem“ /In: Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
krajem, schválenými Radou Olomouckého kraje dne 8.10.2009, které nabyly účinnosti 1.11.2009/
a „Vnitřním předpisem ředitele organizace č.8/2008 – Zadávání veřejných zakázek“, vypisuji výzvu
k podání cenové nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na:

„Oprava dietní varny“
1. Veřejný zadavatel
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Zikova 618/14
770 10 Olomouc
IČ 75004259
DIČ CZ75004259
Zřízené Olomouckým krajem na základě zřizovací listiny č.j.:9/UZ/9/32/2009 ze dne
16.10.2009
2. Vymezení plnění veřejné zakázky
• výměna dlažby Taurus cca 30 m2
• výměna obkladů cca 60 m2 (20x15 do částky 250,-Kč/m2 dle výběru)
• vybourání betonové podlahy pro vložení nerezových žlabů 1m3
• ve zdivu a podlaze vyřezání drážek pro el. kabely cca 12 m
• provedení izolace proti vodě cca 4 m2, hydrostěrka cca 30 m2
• drobné zednické práce a zapravení omítek, zazdívka okna, zapravení drážek, srovnání
podlahy)
• demontáž plynu a nová přípojka ke kotli vč. kohoutu
• demontáž a montáž zdravotechniky, vodovodu a kanalizace
• dodávka a montáž nerezového žlabu
• zhotovení elektroinstalace vč. rozvaděče
• přesun a nové dopojení odsávání nad konvektomatem
• zhotovené průrazu do betonového stropu
• obhlídka je stanovena na 5.3.2012 v 9,00hod.
Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky: březen – červen 2012
Místo plnění: Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace, Zikova 618/14,
770 10 Olomouc – stravovací provoz.
3. Prokázání základní kvalifikace čestným prohlášením
Základní kvalifikaci splňuje dodavatel:
• jenž nebyl pravomocně odsouzen pro trestné činy vyjmenované v zákoně,
• který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení,
• vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
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jenž není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatek na pojistném a
na penále na veřejné zdravotní pojištění či nedoplatek na pojistném a penále na sociální
zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
jenž nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či jemuž nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle následujících kriterií v sestupném pořadí:
cena
70% váhový index
termín dodání a servis
20% váhový index
záruka
10% váhový index.
5. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktury bude 10 dnů od převzetí faktury při splnění
dodávky zakázky v rozsahu čl.2.
6. Lhůta k podání nabídek
Lhůta k podání nabídek je stanovena do 9,00 hodin dne 15.3.2012.
7. Vyhrazená práva zadavatele
odmítnout veškeré předložené nabídky
neuzavřít smlouvu na dodávku s žádným uchazečem.
Kontaktní osoba: Jiří Zatloukal, vedoucí provozního úseku, tel. 585757076, GSM 725816702.
Hana Waclawiková, vedoucí centrální kuchyně, tel. 585757071.

PhDr. Karla Boháčková
ředitelka

2

