
A) Emailová výzva na opravy volných bytů 
 

 

Vážený dodavateli,  
 
dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 1. 2019 dochází ke změně smluvních podmínek při zadávání 
oprav volných bytů. Seznamte prosím důkladně s novými podmínkami, jak jsou blíže popsány v této 
zprávě a jejich přílohách. 
 
Upozorňujeme především na možnost uplatnění 5 % odstupného při odstoupení od podané nabídky, 
jakož i na povinnost podávat své nabídky podepsané zaručeným elektronickým podpisem osoby 
jednající za dodavatele. 
     
V případě Vašeho zájmu Vás jakožto registrovaného dodavatele žádáme o zaslání cenové nabídky na 
opravu volných bytů dle přiloženého seznamu: 
 

Na adresu:   evz195@mra.cz 

    
 
 
1. Cenovou nabídku zašlete v termínu do   1.7. 2020 do 24.00 hodin na výše uvedenou emailovou 
adresu. Nabídka musí být strukturována takto: 
 
a) Předmět emailu musí být uveden ve formátu: číslo soutěžené zakázky; nabídková cena bez DPH 
(např. EVZ/195/MRA/20; 50.000,- Kč)         
 
b) Součásti nabídky zhotovitele budou nezbytné přílohy: vyplněný (oceněný) soupis oprav volného 
bytu (případně jiný soupis činností) 
 
c) Emailová zpráva s nabídkou musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem osoby 
jednající za dodavatele. V opačném případě nebude nabídka akceptována.    
       
2. Podáním nabídky zhotovitel prohlašuje, že se seznámil a bezvýhradně souhlasí s těmito dokumenty 
upravujícími podmínky oprav volných bytů:  
a) Smluvní podmínky oprav volných bytů;  
b) Závazné pokyny oprav volných bytů;  
c) Minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů bytu  
Aktuální znění uvedených dokumentů zasíláme přílohou této výzvy a jsou dostupná také na webu 
společnosti www.mra.cz v sekci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. 
 
3. V případě přijetí podané nabídky objednatelem bude dodavateli doručena písemná objednávka, 
kterou je dodavatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů podepsat a doručit zpět 
odběrateli. Smlouva o dílo na opravu bytu je uzavřena okamžikem doručení podepsané objednávky 
dodavatelem a její obsah je tvořen těmito dokumenty Smluvními podmínkami oprav volných bytů a 
dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují, včetně nabídky dodavatele.  
 
4. Cenovou nabídku nemůže podávat jiný než oslovený subjekt.  
 
5. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky a zrušit zadávací řízení.    
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Upozorňujeme, že podané nabídky jsou závazné, a to po dobu 21 dnů od konce lhůty pro podání 
nabídek. Odstoupí-li vybraný dodavatel od podané nabídky, je povinen zaplatit odběrateli náhradu 
škody podle ustanovení § 1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a to v paušální výši odpovídající 5 % z nabídnuté ceny (dále jen „odstupné“). Odstupné je splatné 
do 7 dnů od oznámení dodavatele od odstoupení; neoznámí-li dodavatel své odstoupení do konce 
lhůty  pro potvrzení objednávky, je odstupné splatné do 7 dnů od marného uplynutí této lhůty. 
K úhradě odstupného bude dodavatel odběratelem vyzván písemným daňovým dokladem 
doručeným dodavateli. Podáním nabídky dodavatel výslovně souhlasí s případným uplatněním 
odstupného ze strany odběratele. 
 
 
 


