
Zadavatel: 
Domov Březiny, příspěvková organizace 
se sídlem Rychvaldská 531, Petřvald, PSČ 735 41 

IČ: 00847348 

 

Název veřejné zakázky:  

Rekonstrukce pavilonů P1 a P3a 
 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(mimo režim zákona č. 145/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) 

 
1. Domov Březiny, p.o. oznamuje úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pod názvem 

“Rekonstrukce pavilonů P1 a P3a“, dle požadavku zadavatele. 

  

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky. 

 

Kontaktní osoby zadavatele: ing. Pavel Zelek – ředitel, tel. č. 596 541 238 kl. 102,  

                                e-mail : zelek@domov breziny.cz 

                               Petr Pánek – provozní oddělení, tel. č. 596 541 238 kl. 104 

       e-mail : panek@domovbreziny.cz 

        Petr Gajdošík – provozní oddělení, tel. č. 596 541 238 kl. 109 

   

 

2. Zadávací dokumentace    
 

Zadávací dokumentace (podmínky) tvoří přílohy této výzvy: 

 

Příloha č. 1: Studie zpracovaná společností DUPLEX s.r.o. v prosinci 2016 až lednu 2017. 

 

Příloha č. 2: Požadavky zadavatele na řešení projektové dokumentace. 

 

Příloha č. 3: Obchodní podmínky - Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru. 

Zadavatel umožní uchazeči, po domluvě termínu, prohlídku prostor. 

 

 

3. Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek 

 

Nabídka musí být podána písemně v listinné formě a podepsána osobou oprávněnou zastupovat 

dodavatele (účastníka). 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 



Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, tj. Zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského 

dozoru pod názvem “Rekonstrukce pavilonů P1 a P3a“. Na obálce bude uvedeno velkými 

písmeny "N E O T E V Í RA T". 

Na obálce musí také být uvedeny identifikační údaje dodavatele a adresa, na niž je možné 

vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. 

Dodavatel je povinen doručit nabídku do sídla zadavatele (provozní doba v pracovní dny mezi 

06.00 až 14.30 hodinou). Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání 

nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 9. 8. 2017, 12:30 hodin. 

 

 

4. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů 

 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace. 

 

 

5. Pravidla pro hodnocení nabídek. 

 

Pravidla pro hodnocení nabídek jsou součástí zadávací dokumentace. 

 

 

6. Právo zadavatele : 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit. 

 

 

 

V Petřvaldě dne 19. července 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Pavel Zelek 

             ředitel Domova Březiny, p.o. 


