
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

Domov sociálních služeb Slatiňany předkládá výzvu k podání nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je rozšíření zpevněných ploch na adrese 

Lány 108, 537 01 Chrudim. 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele bude celková výše nabídnuté ceny bez DPH 
podložená podrobnou kalkulací.  

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉM ZADAVATELI 
 

Název:      Domov sociálních služeb Slatiňany 

Sídlo:      Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 

Právní forma:      Příspěvková organizace 

Identifikační číslo:    15053814 

Daňové identifikační číslo:   CZ15053814 

Jméno a příjmení osoby oprávněné 

jednat jménem veřejného zadavatele: Ing. Miroslav Kubín, ředitel 

Kontaktní osoba pro tuto veřejnou zakázku: Ing. Petr Křivský, vedoucí ekonomicko 
provozního útvaru, tel.: 736 752 178 

 

II. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

Jedná se o rozšíření chodníků a teras dle přiložené projektové dokumentace. Rozšířený 
chodník bude ze zámkové dlažby osazený do štěrkopískového lože na štěrkové konstrukci a 
bude ohraničen betonovým obrubníkem. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno odtokem 
do přilehlého terénu na vlastním pozemku. Rozšíření terasy bude rovněž ze zámkové dlažby 
uložené do štěrkopískového lože. 

III. NABÍDKOVÁ CENA 

Ve své nabídce uveďte: 

 nabídkovou cenu bez DPH, DPH samostatně, včetně DPH, 

 způsob stanovení nabídkové ceny (kalkulaci) – na přiloženém položkovém soupisu 
prací a dodávek,  

 záruční podmínky. 

 

IV. DALŠÍ PODMÍNKY 

Nabídku můžete doručit v písemné podobě poštou na adresu Domov sociálních služeb 
Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany. Je možno ji také předat osobně, každý pracovní 
den na podatelně zadavatele v čase od 7:00 do 14:00 hodin na výše uvedené adrese.  

 
Obálka musí být vždy řádně uzavřena, označena slovy Neotvírat - veřejná zakázka - 

"Rozšíření zpevněných ploch".  



Písemnou nabídku je možno podat v termínu do 27. 4. 2017. Uchazeč je svou nabídkou 
vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro předložení nabídky. Zadavatel si 
vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů. 

Předpokládaná realizace: 05 – 08/2017 

Tato výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu a následná nabídka k 
uvedené zakázce nezakládá žádné závazky Domova sociálních služeb Slatiňany na 
uzavření budoucí smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu. 

 
V Slatiňanech dne 31. 3. 2017 
 
 
 
 
 
 
                   Ing. Miroslav Kubín 
         ředitel 
 


