
 
Zadavatel 

 

Domov pod hradem Žampach, 
zastoupený ředitelem PaedDr. Luďkem Grätzem, ředitelem, 

se sídlem Žampach č.p.1 
564 01 p.Žamberk 

 

 
v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon),  
 

Vás vyzývá 
 

 k podání nabídky na dodávku zboží včetně montáže 
v rámci akce 

„ÚSP Žampach, modernizace a půdní vestavba hlavní budovy“  
 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

1.1 Název a sídlo zadavatele   Domov pod hradem Žampach č.p.1,  
       564 01 p. Žamberk  

1.2 IČ zadavatele     00854271 
1.3 DIČ zadavatele     neplátce DPH 

1.4 Jméno statutárního zástupce zadavatele  PaedDr. Luděk Grätz, ředitel ústavu 

1.5 Jméno zástupce oprávněného jednat 
ve věci veřejné zakázky    PaedDr.  Luděk Grätz, Michal Vaňous 

1.6 Kontaktní údaje zadavatele   telefon  465 618 184/ 603878659 
       fax  465 618 137  
       e-mail  uspza@uspza.cz  
                                                                                      
1.7        Osoba pověřená organizací 
             zadávacího řízení:                                                Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí, Husova 888 
                                                                                          Kontaktní osoba: Jiří Hudeček, Eva Šimková 
                                                                                          tel.465 521279/736629213  
 
 
 
 Vymezení plnění veřejné zakázky 
 

Požadavkem zadavatele je návrh, dodávka, doprava a montáž zboží, konkrétně vybavení 
nově rekonstruované hlavní zámecké budovy ústavu  (dále jen „budovy“) nábytkem a dalším 
inventářem podle dále uvedených požadavků a přiložených podkladů (stavební půdorysy 
předmětných místností s orientačním rozmístěním lůžek, seznam místností se soupisem 
požadovaného inventáře – vše v elektronické podobě). Součástí nabídky musí být podrobný  
popis druhu, standardu, funkcí, parametrů, příkonů a pod. nabízeného vybavení, včetně 
barevného vyobrazení reprezentativních vzorků vybavení. Jako součást předmětu plnění jsou 
požadovány  návrhy barevného řešení jednotlivých vybavovaných místností při respektování 
barevného návrhu stavební části stavby (podlahoviny, obklady, malby stěn). Součástí předmětu 



plnění je též dodání potvrzených záručních listů, návodů k používání, pasportů, atestů, zaškolení 
obsluhy. 
    

Rozsah prací je určen zadávacími podklady. Upřesnění a podrobnější podmínky jsou obsahem 

přiložených zadávacích podmínek.  Požadovaná lhůta dodávky  je u 1.etapy  maximálně do 

15.12.2007, u 2.etapy maximálně do 30.7.2008. 

     

 

3. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci bezplatně a je přílohou této výzvy. 

 
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Uchazeči podají své nabídky osobně nebo poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději 

do 11. září 2007 do 13.00 hod. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí 

nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit 

v pracovní dny od 8:00 hod. do 14:00 hod. do kanceláře ekonomky ústavu v sídle zadavatele 

Domova pod hradem Žampach. Nabídky je možné na uvedenou adresu též zaslat doporučenou 

poštou.  

Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci 

přelepením a opatřené na uzavřeních firemním razítkem.  

Obálky musí být označeny nápisem  „Neotvírat – soutěž vybavení“. 

Otevírání obálek se uskuteční v úterý 11. září 2007 od 13.15 hod. a mají se ho právo účastnit 

uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.   
 

 

 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů 

dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie) 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona požaduje zadavatel prokázat 

předložením čestného prohlášení.  
 

 

 

6.  Údaje o hodnotících kriteriích a zadávací lhůta 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí 31.11. 2007. 
 

 



7. Právo zadavatele 

Zadavatel si v souladu s § 84 odst. 2) zákona vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení pokud se 

v jeho průběhu vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na něm požadovat, 

aby v zadávacím řízení pokračoval. Současně si zadavatel vyhrazuje právo rozšířit nebo 

redukovat předmět plnění v závislosti na výši ceny vítězné nabídky. 
 

 

 

V Žampachu 22.7. 2007 

 
    
 

                                                  PaedDr. Luděk Grätz 
                                                                            ředitel ústavu 
                                                                                                                     v.r. 


