
Veřejná zakázka na dodávku drogistického zboží (čistící a desinfekční 
prostředky a potřeby a další obdobný materiál) pro potřeby provozu  

domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová 
 
1. Název zakázky: 
 

 
Dodávka drogistického zboží  

(čistící a desinfekční prostředky a potřeby a další obdobný materiál)  
pro potřeby provozu domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová 

 

 
2. Místo plnění: 
 

Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová 

 
3. Zadavatel: 
 

Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová 

 
4. Vymezení předmětu zakázky: 
 

Pravidelná dodávka drogistického zboží (čistících a desinfekčních prostředků a potřeb           
a dalšího obdobného materiálu) pro potřeby domova pro seniory při splnění následujících 
zadávacích podmínek dle přiložené přílohy (vzorová nabídka):  

 dodržování předem dohodnutých dodacích lhůt 

 schopnost vykrytí celé objednávky z hlediska požadovaného druhu 
sortimentu včetně specifického desinfekčního materiálu dle předmětu 
výběrového řízení 

 zadavatel neakceptuje nabídky s alternativními položkami zboží  

 zadavatel neakceptuje nabídky s částečným plněním  

 garance ceny sortimentu dle podané nabídky v průběhu roku 2012 ze 
strany uchazeče 

 schopnost zajištění uskutečnění dodávky zboží na dohodnuté místo 
určení včetně řádného předání zboží  

 
5. Způsob zpracování vzorové nabídky: 
 
Nabídka musí obsahovat mimo vymezení předmětu zakázky (bod 4): 
 

 návrh smlouvy a způsob úhrady 

 reference  

 
 
6. Kritéria hodnocení nabídky:  
 

Hodnotící kritéria obsažené ve výzvě k podání : 
celková cena vzorové nabídky – váha 100 % 

 
 



7. Lhůta pro podání nabídek: 
 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná dnem 6 února 2012  

a končí dnem 13. února 2012 v 14.00 hod. 
 

 
8. Místo, doba a způsob podání nabídek:  
 

 
V zalepené obálce, osobně nebo poštou na ředitelství 

Sociálních služeb města Moravská Třebová, Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová.  
Obálku označte „SOUTĚŽ – DROGISTICKÉ ZBOŽÍ“ 

 

 
9. Kontaktní osoba:  
 

 
Mgr. Milan Janoušek, ekonom,  Tel. 461 318 252, Mobil 731 151 810 

Martina Hejátková, Tel. 461 318 252, Mobil 731 155 317 
  

 
10. Rušící podmínka:  
 

 
Zadavatel si vymiňuje právo, v případě pro něj nevhodných nabídek, zrušit soutěž bez udání 

důvodu. Vyzvaní zájemci by byli o takové skutečnosti informováni 
 

 
V Moravské Třebové dne 3.2.2012. 
 
      Sociální služby města Moravská Třebová 
       ředitel Ing. Emil Maléř 

 
 

Příloha: 

 
Tabulka vyhodnocení nabídek – výběrové řízení na dodávku drogistického zboží pro potřeby provozu 
Sociálních služeb města Moravská Třebová.        

     

Pomocná tabulka vyhodnocení    
VŘ na dodávku drogistického zboží pro Sociální služby města Moravská Třebová 

     

Nabídka / Firma, sídlo  Splnění 
zadávacích 
podmínek 

Cena vč. DPH 100 % 
kritérium  

Pořadí 

PAPERA s.r.o., Hálkova 13, Svitavy ano 11.922,25 1. 

SAX velkoobchod, Pražská 682/3 ano 13.560,70 3. 

Drogerie Radová, T.G.Masaryka 110/4, Moravská Třebová ano 12.947,00 2. 

     



Usnesení 
 
ze 43. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.02.2012 
od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za 
účasti 6 členů rady města. 
  
 
Rada města schvaluje: 
 
 

2010/R/270212 Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Papera 
s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČ: 25945653 na dodávku 
drogistického zboží pro potřeby provozu Sociálních služeb města 
Moravská Třebová.           
 
Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města 
 

 
 
 


