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Výzva k podání nabídek 

 

Číslo zakázky 02 

Název zakázky: „Nábytek 2021“ 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce)  

Dodávka zboží 

Datum vyhlášení zakázky: 5.11.2021 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, 

Královéhradecká 513 

Sídlo zadavatele: Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí  

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

PhDr. Petra Novotná, novotna@pppuo.cz, 777611690 

IČ zadavatele: 70847142 

 

DIČ zadavatele: - 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Pavla Mudruňková, ekonomka@pppuo.cz 

Osoba oprávněné převzít nabídku: Pavla Mudruňková, Bc. Pavla 

Hájková, PhDr. Petra Novotná 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení příjmu, 

vč. času) 

Zahájení příjmu nabídek: 8.11.2021 

Ukončení příjmu nabídek: 16.11.2021 do 10 hodin 

 

Popis předmětu zakázky: Podrobný popis poptávaného zboží příloha č 1. Zadávací 

dokumentace. Zakázka se bude týkat dodávky nábytku včetně 

montáže na pracoviště PPP Ústí nad Orlicí  

Předpokládaná hodnota zakázky 

v Kč1: 

Maximální cena: 360 000,Kč bez DPH 

Typ zakázky2 Dodávka zboží  – zakázka malého rozsahu 
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Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Zboží bude dodáváno průběžně v etapách dle pokynů 

zadavatele. Dodávka bude nejpozději ukončena 

30.1.2022 na pracoviště Svitavy, Ústí nad Orlicí, 

Žamberk, Litomyšl 

Místa dodání/převzetí nabídky: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, 

Královéhradecká 513.  

Hodnotící kritéria: • Celková nabídková cena  

 

Požadavky na prokázání splnění 

základní a profesní kvalifikace 

dodavatele na základě zadávací 

dokumentace3: 

• Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních 

předpokladů.  

• Kopii dokladu o oprávnění k podnikání. 

 

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 (včetně požadavků na 

písemné zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě na adresu 

zadavatele s označením VZ nábytek 2021 - neotvírat. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 

pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat 

jménem uchazeče.  

Nabídka bud e obsahovat: 

1. Vyplněný krycí list 

2.  vyplněnou zadávací dokumentaci  

3. 2 dokumenty prokazující základní a profesní 

dokumentaci.  

4. Vyplněný návrh smlouvy.  

 

Další podmínky pro plnění 

zakázky:* 

Realizace bude probíhat po etapách dle pokynů zadavatele 

nejpozději do 30.1.2022. 
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