
Výzva k podání nabídek 
 

  

Název zakázky: 
Zajištění úklidových služeb v Domě s pečovatelskou 
službou č.p. 238, 233, 231 - Příbor 

Předmět zakázky (služba, 
dodávka nebo stavební práce): služba 

Datum vyhlášení zakázky: 24.7.2014 

Název / obchodní firma 
zadavatele: 

Město Příbor 

Sídlo zadavatele: náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, její 
telefon a e-mailová adresa: 

Ing. Milan Strakoš 
tel. 556 455 400, email: star@pribor-mesto.cz 

IČ zadavatele: 00298328 

DIČ zadavatele: CZ00298328 
Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky, její telefon a 
e-mailová adresa: 
Kontaktní osoba ve věci 
umožnění vstupu do DPS, její 
telefon a e-mailová adresa: 

Ing. Jiří Hajda 
tel. 556 455 422, email: hajda@pribor-mesto.cz 
Šárka Tótová, DiS 
Tel. 556 725 359, email: totova.ostrava@diakonie.cz 

Lhůta pro podávání nabídek: 13.8.2014 do 14:00 hod. 

Místo pro podávání nabídek: 
Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 
742 58 Příbor, podatelna 

Popis (specifikace) předmětu 
zakázky: 

Předmětem zakázky je nákup služeb souvisejících 
s úklidovými službami v Domě s pečovatelskou službou 
v Příboře, na ul. Jičínská a ČSA. 
 Podrobný popis specifikace předmětu zakázky je 
uveden v zadávací dokumentaci. 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky: 

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 

Hodnotící kritéria: 
nejnižší nabídková cena 
  

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

 
- doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze 
živnostenského rejstříku) - prostá kopie 

- čestné prohlášení o tom, že dodavatel nemá 
daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či 
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální 
zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a celního úřadu - toto prohlášení bude 
podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele  

- seznam zakázek obdobného charakteru (dodávky 
služeb úklidových prací) realizovaných dodavatelem 
za poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu a doby 
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plnění; seznam bude obsahovat alespoň 2 obdobné 
zakázky 

 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.  

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavatelem podána v listinné 
podobě. Požadavek na listinnou podobu je považován 
za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk 

Požadavek na jednu nabídku Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku 

Další požadavky na 
zpracování nabídky: 

další požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci  

Přístup k zadávací 
dokumentaci: 

kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na 
webových stránkách města 
www.pribor.eu 
 

Zadávací řízení se řídí: 

Směrnicí rady města k zadávání veřejných zakázek,  na 
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 

 

 

 

 

Ing. Milan Strakoš 

starosta 

 

 

V Příboře dne 24.7.2014 
 

 


