
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace 
Vsetínská 78 

757 01   V A L A Š S K É   M E Z I Ř Í Č Í 
 

 

 

POPTÁVKA NA DODÁVKU SLUŽEB  

01/2022 
 

 

Identifikace poptávajícího: 

Název organizace: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

Adresa vč. PSČ: Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČ: 000 98 639 

Odpovědná osoba: Ing. Libor Lenža, ředitel 

Kontaktní osoba: Bc. Hana Strnadelová, zástupkyně ředitele 

Kontakt: 571 611 928 

E-mail: libor.lenza@astrovm.cz, hstrnadelova@astrovm.cz  

Banka: Komerční banka, a.s. Pobočka Valašské Meziříčí 

Číslo bankovního účtu: 3937851/0100 
 
 

Pro projekt: Společně o počasí – meteorologie pro všechny 

Předmět dodávky: Revitalizace a dovybavení meteorologické budky v areálu Hvězdárny 

Valašské Meziříčí, p. o. 

Popis a podrobnosti 

dodávky: 

Jedná se o úpravu klasické meteorologické budky a její kompletní zpřístupnění 

veřejnosti, což představuje kompletní očištění, drobné opravy a nátěr 
meteorologické budky včetně úpravy okolí, dodání a montáže nových 

přístupových ocelových schůdků. 

Podrobnější dokumentace, popis a technologické postupy jsou uvedeny v příloze 

poptávky „TECHNICKÁ ZPRÁVA - oprava a repase meteorologické budky 
a nové přístupové schůdky“, která je nedílnou součástí této poptávky. 

Termín předložení 

cenové nabídky: 

cenové nabídky zasílejte nejpozději do 14. dubna 2022 do 12:00 hodin 

Termín a místo plnění: 20. května 2022, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

Předpokládaná max. 

cena dodávky: 

29 000 Kč včetně DPH 

 

 

Podmínky nezbytné pro realizaci dodávky: 

1. Podkladem pro placení je faktura – daňový doklad, vystavená dodavatelem po splnění všech 

částí předmětu plnění. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
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Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 

příslušných právních předpisů.   

2. Objednavatel požaduje fakturu v písemné podobě včetně originálu podpisu odpovědného 

zástupce dodavatele ve dvou výtiscích s náležitostmi originálu. Faktura bude dále 

označena textem:  

„Tento doklad je hrazen v rámci malého projektu Společně o počasí – meteorologie pro 

všechny – kód projektu: CZ/FMP/11b/07/097 hrazených z prostředků Fondu malých 

projektů“. 

3. Dodavatel se zavazuje archivovat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho 

financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. od odepsání z účtu 

poskytovatele dotace. 

4. Dodavatel se dále zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, 

pracovníkům Správce, Ministerstvu financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

NKÚ, Finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) do objektů a na 

pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících 

s projektem. 

 

 

Předložením nabídky se dodavatel zavazuje plnit výše uvedené podmínky nezbytné pro 

realizaci zakázky. 

 

 

Své nabídky zasílejte v elektronické případně písemné formě na výše uvedené kontakty. Postačí 

cenová nabídka a potvrzení souhlasu s podmínkami poptávky (termín zhotovení a další 

podmínky). 

 

 

S poděkováním a pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Libor Lenža, ředitel 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje 

 

 


