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Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
dne 25.listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90, rozhodnutím 
ministra zdravotnictví. 

Váš dopis/ zn.: Číslo jednací: Vyřizuje: 
Ing. Vilášková 

V Hrabyni dne: 
15.3.2017 

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku malého rozsahu 

V souladu s ustanoven lm § 27 a § 3 I zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen zákon) 

Zadavatel Rehabilitační ústav Hrabyně vás vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
s názvem: Nájem plochy pro umístění nápojového automatu na pracovišti v Chuchelné 

Stručný popis zakázky: Nájem plochy pro umístění automatu na prodej chlazených nápojů v plechovkách a 
PET lahvích . 
Rozměry plochy: 1,2 x 0,8 m2 = I rn2 
Žádáme uchazeče, aby předložili cenu za každý kus výrobku prodaného automatem. 
Minimální nabídková cena za nájem: 2,50 Kč bez DPH z každého kusu výrobku prodaného automatem. 

Kontaktní osoba: Šárka Vilášková, tel.: 602 505 446, email: sarka.vilaskova@ruhrabyne.cz 
Typ veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 
Druh veřejné zakázky: služba 
Doba plnění: 1.4.2017 - 31.3.2020 
Místem plněni je: Spojovací koridor Rehabilitačního ústavu Hrabyně, pracoviště Chuchelná, Komenského 14, 
747 24 Chuchelná. 

Požadavky na prokázán{ kvalifikace: 
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci 
splní dodavatel, který: 
a) prokáže splnění základní způsobilosti v obdobě § 75 zákona odstavec I písmeno a) až e) zákona předložením 

čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost 
požadovanou veřejným zadavatelem

b) prokáže splnění profesní způsobilosti v obdobě § 77 zákona tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který 
předloží: 

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje 
oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence 
musí prokazovat splnění způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců pfode dnem podání nabídky. Dodavatel 
předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii listin. Zadavatel může požadovat, aby vybraný 
uchazeč před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy; v takovém případě je vybraný dodavatel povinen 
doklady před podpisem smlouvy předložit. 
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Platební a obchodní podmínky: Zadavatel předkládá návrh smlouvy. 

Zrušení zadávacího řízení: Zrušení zadávacího řízení je možné před podpisem smlouvy. Pokud zadavatel zruší 
zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok 

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 24.3.2017 12:00:00 
Nabídky lze poslat prostřednictvím České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo 
podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 07:00 do 15:00 hod. (poslední den lhůty viz výše) na adresu: 
Rehabilitační ústav Hrabyně, Hrabyně č.p.204, 747 67 Hrabyně. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít 
nabídku je Markéta Janošková, 6.NP dveře č. 628, tel. 553 603 390 

Prohlídka místa plnění: 22.3.2017, v 10:00 hod, kontaktní osoba: Daniel Bitomský, tel.: 553 683 310  

Hodnocení nabídek: Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle nejvyšší nabídkové 
ceny. Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč včetně DPH od nejnižší po 
nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou (váha kritéria 100%). 

Zadavatel přiložil ke specifikaci zakázky následující přílohy: půdorys , smlouva 

MUDr. Boru ký Verner 
ředitel RÚ Hr yně 

·· f MUDr. ?nC:. BORUNSKÝ
./ ! ř e d i t e I {__.. Rehabilitační ústav Hrabyně

PSČ 747 67 

Telefon: 553 603 111(103,211) 
Telefax: 553 775285 
Telefax: 553 603389 
e-mail :ruhrabyne@ruhrabyne.cz
http://www.ruhrabyne.cz

Bankovní spojení: ČNB Ostrava 
č.ú.: 19136821/071 O 

IČ:00601233 
D1Č:CZ00601233 


