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Poptávka 

k předložení nabídek za účelem výběru dodavatele 
dle směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 
 

I. Identifikační údaje zadavatele: 
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička 
Družstevní 970, 572 01 Polička 
IČO: 65684672 
DIČ: CZ65684672 
Telefon: 461 753 121, mo: 603 836 975  
Email: reditel@dpspolicka.cz  
Zadavatel – ředitel organizace: Mgr. Pavel Brandejs (kontaktní osoba) 
 

 
II. Vymezení plnění zakázky: 

 
Výměna nouzových svítidel v DPS „Penzion“ Polička 

 
Předmětem zakázky je výměna původních nouzových na společných chodbách a chráněných 
únikových cest (CHÚC), která jsou v zařízení namontována již od začátku jeho provozu, tj. od 
roku 1996. Vzhledem k jejich poruchovosti a ukončené životnosti je třeba je nahradit novými 
modernějšími svítidly, která budou zajišťovat bezpečný provoz v případě výpadku el. proudu.   
 
 
 

III. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky: 
- Nabídka bude zpracována na základě níže uvedených podmínek zadavatele: 
 
Technické požadavky na nouzové svítidlo (NO): 

- nouzové autonomní osvětlení v provedení LED 
- možnost montáže NO na strop i stěnu s možností instalace doplňujících tabulek 

(piktogramů s označením únikové cesty) i při umístění NO na stropě  
- NO musí splňovat podmínku Auto testu (automatické samotestování), SE (svícení 

pouze při výpadku proudu), trvale napojení na napětí 230 V, životnost baterie alespoň 
35000 hod., světelný tok v nouzovém režimu min. 130 lm, po dobu minimálně 1 hod., 
stupeň krytí IP40 

- přední prosvětlovací část (difuzér) musí být transparentní, ideálně z tvrzeného skla, 
přitom nesmí oslňovat, pokud by bylo svítidlo bez piktogramu 
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- pozorovací vzdálenost (difuzér s piktogramem) alespoň 15 m 
- vnější rozměr svítidla nesmí překročit š. 300 mm, v. 120 mm 
- dizajnově a esteticky vhodné pro obytné prostory 

 
– Na chodbách i CHÚC musí být svítidla s takovou intenzitou, aby úroveň nouzového 

osvětlení byla podle ČSN EN 1838, světelný tok, velikost a umístění světel by pak měly 
odpovídat této normě. 

– Rozsah zakázky bude obsahovat demontáž původních svítidel s ekologickou likvidací, 
montáž nových svítidel na původní (stejná) místa po jejich demontáži, veškerý další 
pomocný a instalační materiál, řádné naformátování baterie a odzkoušení v provozu 

– Instalace musí být provedena v souladu s platnou elektrotechnickou normou. 
 

– Uchazeč zpracuje kompletní cenovou nabídku (bez DPH i s DPH) pro výměnu 50 ks 
nouzových svítidel, která bude obsahovat veškerý materiál a práci za demontáž a 
montáž.   

– K nabídce musí být přiložen technický list výrobku, ze kterého budou patrné všechny 
požadované parametry, vč. fotografie (obrázku) jak NO vypadá, možnosti kombinace 
jeho umístění (na zeď a strop), vč. možnosti použití různých piktogramů. 

– Nabídková cena bude považována jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
 

 
IV. Kriteria hodnocení: 

Kritériem hodnocení nabídky bude nejnižší celková nabídková cena bez DPH. 
 
 

V. Termín a místo podání nabídek: 
Uchazeči nabídku zašlou elektronicky na e-mail: reditel@dpspolicka.cz nejpozději do 
27.11.2017 do 13.00 hodin.  
 

VI. Další ujednání: 
– Místem plnění zakázky je Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970, 

Polička.  
– Předpokládaný termín splnění zakázky je do 20. 12. 2017.  
– Cenová nabídka bude obsahovat jméno uchazeče, IČ, DIČ, kontaktní údaje, jméno kdo 

je oprávněn jednat za firmu, stručný profil firmy a nabídkovou cenu bez DPH, výše sazby 
DPH a cenu včetně DPH. 

– Možnost prohlídky místa realizace je možná po dohodě se zadavatelem – kontaktní 
osoba – ředitel organizace (uveden v bodě I.). 

– Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž i bez udání důvodu, nevyhodnotit žádného 
uchazeče, případně odmítnout všechny předložené nabídky.  

– Uchazeči mohou předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
– Zadavatel si vyhrazuje právo zadat pouze část zakázky. 
– S vítězným uchazečem, v případě realizace zakázky dle rozhodnutí zadavatele, bude 

sepsána smlouva o dílo včetně čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti k 
veřejné zakázce. 

– Zadavatel upozorňuje dodavatele, že vůči němu činí nezávaznou poptávku a vyhrazuje si 
právo s dodavatelem (uchazečem) smlouvu neuzavřít. Žádné jednání či úkony ze strany 
zadavatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy. 



 
– Zadavatel stanovuje následující obchodní podmínky: 

– záruční lhůta v celkové době trvání min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla 
– konečná fakturace bude provedena po úplném dokončení zakázky, po bezvadném 

předání a převzetí díla, v případě zjištění vad a nedodělků z přejímacího řízení, bude 
10 % blokováno z celkové ceny, do doby úplného odstranění závad a nedodělků 

– splatnost faktury (daňových dokladů) je 30 dní 
– zálohy nebudou poskytovány 

 
 
 
V Poličce dne 16.11.2017 
 
Mgr. Pavel Brandejs – ředitel 
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička 
Družstevní 970 
572 01 Polička 
 


