
 
Odborný léčebný ústav Jevíčko 

vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

V souladu s ust. § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se pro 

toto řízení nepoužije zákon o veřejných zakázkách, s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto 

zákona. 

 

 

1. Zadavatel: 

 

Odborný léčebný ústav Jevíčko, 

příspěvková organizace Pardubického kraje (dle § 2 odst. 2c) 

zastoupený ředitelkou Ing. Lenkou Smékalovou 

569 43 Jevíčko č. 508 

tel.: 461 550 711 

fax: 461 326 636 

e-mail: olujevicko@olujevicko.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, č. ú. 43-4564540297/0100  

IČO: 00193976  

DIČ: CZ00193976 

 

2. Vymezení plnění zakázky – zadávací dokumentace: 

 

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku oken – 14 ks. 

 

Předmět zakázky:  dodávka 14 ks plastových oken (6 druhů) zasklených izolačním dvojsklem.  

   Barva bílá/bílá. Specifikace přiložena – pohled z exteriéru. 

 

Rozsah zakázky: 
- vybourání stávajících oken 

- dodávka a osazení nových oken a parapetů (přesné zaměření nutné): 

 Pol. 201 – 5 ks bez parapetu 

 Pol. 202 – 3 ks s parapetem 

 Pol. 203 – 1 ks s parapetem 

 Pol. 204 – 1 ks s parapetem 

 Pol. 205 – 3 ks s parapetem 

 Pol. 225 – 1 ks s parapetem 

 

Zapravení po osazení oken -vnější i vnitřní - provede zadavatel na vlastní náklady, není 

předmětem výzvy. 

 

3. Doba a místo plnění: 

Zadávací lhůta (uzavření smlouvy) : do 10. 4. 2015 

Realizace: do 1 měsíce po uzavření smlouvy 

místo plnění:  Odborný léčebný ústav Jevíčko, 569 43 Jevíčko č. 508 

 

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů: 

 

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie oprávnění 

k podnikání a přiloženým čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou.  

 

 



5. Způsob hodnocení nabídek: 

 

Jediným kritériem hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 

 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce, a ta musí obsahovat:  

 

 krycí list veřejné zakázky s celkovou nabídkovou cenou bez DPH 

 návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, a to včetně 

obchodních podmínek, sankce za nedodržení termínu realizace a délky záruky za 

dodávku zboží 

 doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 4 této výzvy (oprávnění k podnikání a čestné 

prohlášení – přiloženo) 

 

7. Platební podmínky: 

Dodávka bude vyúčtována po jejím dokončení jednou fakturou se splatností 30 dnů od data 

vystavení. Nabídková cena vybraného uchazeče o VZ je cenou konečnou a musí být uvedena ve 

v návrhu smlouvy. 

 

8. Místo a lhůta pro podání nabídek 

 

Nabídku podepsanou oprávněnou osobou doručte na ředitelství OLÚ Jevíčko poštou nebo osobně 

do termínu 3. 4. 2015 do 12.00 hod. (postačí 1 kopie). 

Nabídky podávejte v uzavřených obálkách, označených „ VZ – okna“. 

Obálka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče. 

Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, 

že je možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako 

nabídky předložené po stanoveném termínu.  

V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky 

adresátem.  

Nabídku může zaslat i neoslovený zájemce o zakázku, hodnoceno bude prvních 10 doručených 

nabídek. Specifikaci výrobků lze uchazeči zaslat elektronicky na vyžádání.  

Na obhlídku místa plnění VZ se lze v případě potřeby telefonicky dohodnout do 1. 4. 2014 12.00 

hod. 

Kontakt: Ing. Antonín Staněk tel. 461550716, mobil 728714924     

 

9. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek je neveřejné a výsledky budou oznámeny dne  

7. 4. 2015. Vybraný uchazeč o VZ bude zveřejněn pouze na profilu zadavatele  

www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00193976  

 a na stránkách ústavu: http://www.olujevicko.cz/verzakazky.php 

 

10.  Ostatní informace: 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.  

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.  

Podané námitky nebudou akceptovány.    

 

 

V Jevíčku dne 19. 3. 2015 Ing. Lenka Smékalová 

 ředitelka ústavu 

 

Přílohy:  výpis truhlářských výrobků 

               čestné prohlášení 

http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00193976
http://www.olujevicko.cz/verzakazky.php


 

Oslovení účastníci výběrového řízení: 
 

 

VPO OKNA Blansko s.r.o. 

Ing. Ševčík 

Rožmitálova 2291/14 

678 01 Blansko 

sevcik@vpo.cz 

 

RI OKNA a.s. 

p. Petlach 

Masarykova 12 

678 01 Blansko 

riblansko@mail.ri-okna.cz 

 

 

Bohemia OKNO a.s. 

p. Štoudek 

Stará Cesta 1090 

755 01 Vsetín 

z.stoudek@tiscali.cz 
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