Výzva k podání nabídek
Název zakázky:

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce) :

Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele, vč. kontaktních údajů
(telefon a emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa):

Nákup komodit do školní jídelny – maso
Účelem tohoto poptávkového řízení je uzavření
rámcové kupní smlouvy na zabezpečení dodávky masa
a dopravy hygienicky schváleným vozidlem do místa
plnění v souladu s potřebami odběratele, až do výše
předpokládaného finančního limitu 750 000 Kč s DPH v
roce 2017.
11. 1. 2017

Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova
660
Roudnice nad Labem, Jungmannova 660
Mgr.Jaroslav Král, ředitel školy
tel: 603835775
e-mail: skola@zsroudnice.cz
46773606
-

Mgr. Jaroslav Král, ředitel školy
tel: 603835775
e-mail: skola@zsroudnice.cz
Počátek lhůty pro podání nabídek: 11. 1. 2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 30. 1. 2017, do 13:30
Lhůta pro podávání nabídek (data
hodin středoevropského času v kanceláři ZŠ Roudnice
zahájení a ukončení příjmu, vč.
nad Labem, Jungmannova 660 (osobně) nebo
času)
doporučenou poštovní zásilkou (rozhodující je datum a
hodina doručení).

Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč (bez DPH):
Typ zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí dodávky
komodit dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Podrobná specifikace požadavků je uvedena
v zadávací dokumentaci.
Celková hodnota zakázky je 652 174 Kč bez DPH
(750.000,00 Kč s DPH). Uvedená cena je maximálně
možná.
Veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení §
27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Lhůta a místo dodání (zpracování
zakázky)/ časový harmonogram
plnění/ doba trvání zakázky

Předpokládaný termín plnění:
 březen 2017 – únor 2018

Místa dodání/převzetí nabídky:

Nabídka bude doručena v písemné podobě na adresu
Základní školy Roudnice nad Labem, Jungmannova
660, v zalepené obálce označené textem NABÍDKA –
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Nákup komodit do školní jídelny – maso –
NEOTEVÍRAT.
Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání splnění
základní a profesní kvalifikace
dodavatele:

Nejnižší cenová nabídka
 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele, podepsané osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče.
Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
 Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán.
 Kopii dokladu o oprávnění k podnikání.

Požadavek na uvedení kontaktní
osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou formu
nabídky (včetně požadavků na
písemné zpracování smlouvy
dodavatelem):

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat před podpisem
smlouvy uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako
nejvhodnější, k předložení úředně ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve
věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v českém jazyce. Nabídka musí být podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Zadavatel, pro všechny písemnosti a ústní jednání
vztahující se k tomuto řízení, stanoví jako jednací jazyk
češtinu. Písemnosti v jiném než českém jazyce
uchazeči doplní úředním překladem do českého
jazyka.

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Nabídková cena (nabídnutá jednotková cena) bude
zahrnovat veškeré náklady, které se mohou promítnout
do fakturace předmětu dodávky včetně dopravy a bude
stanovena jako nejvýše přípustná; její výši lze měnit jen
v případě změn daňových předpisů. Jinak nebude
zadavatel akceptovat požadavky na dodatečné
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navýšení cen.
Další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

Kontaktní osoba příjemce pro případné další dotazy:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

Jaroslav
Král
skola@2zsroudnice.cz
603835775
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