Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola
Jihlava
Dělnická 1, 586 01 Jihlava
tel.: 567303242
e-mail: zabranova@ddssjihlava.cz

Výzva k podání nabídky
pro zakázku malého rozsahu
Vážený pane/Vážená paní,
Dovoluji si Vás v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek organizací v působnosti
MŠMT, č.j. MŠMT- 24204/2018-4 a zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyzvat k podání nabídky do veřejné zakázky
malého rozsahu.
1. Název akce: „DDŠ Jihlava – vchodové dveře do budovy“
2. Identifikační údaje zadavatele:
Název organizace: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola
Jihlava
Sídlo:
Dělnická 1, 586 01 Jihlava
IČ:60545933
Zastoupena: Mgr. Miroslavou Florianovou, ředitelkou
3. Druh veřejné zakázky: výměna dveří
Kategorie veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty: veřejná zakázka malého rozsahu
Zadávací řízení nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
4. Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky
Oslovuji Vás s nabídkou výměny dveří na adrese Matky Boží 15, Jihlava v měsíci červenci
případně v srpnu 2021. Předání musí být nejpozději do 21.8.2021.

Výměna druhých vchodových dveří hlavního vchodu do budovy (barva bílá) a výměna
zadních vchodových dveří do budovy (barva hnědá).
Přední vchodové dveře o výšce cca 3,5 m a šířce cca 4,8m. Skládají se ze 7 dílů.
Spodní díl do výšky cca 2 metry se skládá ze 4 dílů. 2 díly budou plné pevné, 1 díl dveře
prosklené a 4 díl otevírací prosklený.
Horní díly 3 kusy, napevno, prosklené.
Ke dveřím bude zabudované brano a dále bude připojen elektrický vrátný.
Zadní vchodové dveře do budovy se budou měnit včetně zárubní – plastové hnědé
(odstín se domluví na místě). Dveře se skládají ze dvou částí.
Dveře plné o rozměru cca 90cm x 202cm.
Nade dveřmi prosklené okno napevno cca 90cm x 65cm.
V ceně prací musí být započítána likvidace stávajícího zařízení, zednické úpravy, elektrikářské
práce a nezbytná výmalba.
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Předpokládaná hodnota dodávky je 200.000,- Kč vč. DPH.
5. Požadavky na varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky
v souladu se zadávacími podmínkami.
Další požadavky:
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková
cena bude uvedena v členění:
-nabídková cena bez DPH,
-samostatně DPH v platné výši pro rok 2021,
-nabídková cena včetně DPH.
- dodavatel uvede sazbu DPH pouze ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky.
- nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.
7. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré
cenové údaje budou v této měně.
8. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.
9. Dodací podmínky
Předpokládaný termín zahájení plnění: červenec 2021.
Předpokládaný termín ukončení plnění: srpen 2021
10. Způsob hodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení nabídek je nabídnutá cena vč. DPH.
11. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
Nabídka může být zpracována v písemné či elektronické podobě v českém jazyce.
12. Lhůta a místo pro podání nabídek
Začátek lhůty pro podání nabídek: 13.05.2021
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 26.05. 2021 do 10:00 hod.
13. Termín ukončení
Termín ukončení: 26.05. 2021 v 10:00 hod.
14. Obhlídka místa akce
V případě Vašeho zájmu o tuto nabídku je prohlídka a zaměření na místě NUTNÁ.
Zadavatel zorganizuje prohlídku místa po dohodě s uchazečem na tel. 567303242 nebo
607680513 - Vlasta Zábranová.
V Jihlavě dne 13. května 2021
DDSŠ, SVP a ZŠ Jihlava
Dělnická 1, 586 01 Jihlava
Mgr. Miroslava Florianová, ředitelka

