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vYzvA K PoDANl NABIDKY

do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

,,Dodávka masa do školní jídelny v roce 2020"

Zadavatel, Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice, se na
Vás tímto obrací s výzvou k podání nabídky ve výběrovém řízeni na veřejnou zakázku
malého rozsahu, zadávanou postupem mimo režim zákona č. 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znéní, (dále jen,,zákon"), v souladu se směrnicí Základní školy
Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice, o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.



1. ZADAVATEL

Název zadavatele. Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice
lČ: 46773614
Sídlo: Karla Jeřábka 941, 413 01 Roudnice nad Labem

Zástupce zadavatele: Mgr. Olga Mat'áková
e-mail. vedeni@zskjerabka-rce,cz
telefon: 603 804 372

Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky.
lng. Jiří Udatný
e-mail : judatny@s eznam.cz
telefon: 721 007 829

2. DRUH VEŘEJNÉ zAK^zKY

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

3. VYMEZENÍ PŘeOUĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky je dodání masa do školníjídelny a jeho doprava hygienicky

schváleným vozidlem. Výsledkem tohoto výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody

na jeden rok s jedním vybraným dodavatelem.

Jednotlivé druhy masa a jejich limitní množství jsou vymezeny v tabulce pro výpočet

nabídkové ceny (příloha č. 1 této Výzvy). Technické požadavky na způsob dodání masa jsou

obsaženy v příloze č. 3 této Yýzvy.

4. rvlísro pLNĚNí vEŘEJNÉ zAK^zKy

Místem plnění veřejné zakázky je budova základní školy na adrese Karla Jeřábka 941 ,

413 01 Roudnice nad Labem.

5. pŘEDpoKlÁonruÁ HoDNoTA vEŘEJN É zawÁzxv

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 650.000 Kč (slovy: šest set padesát tisíc korun
českých) bez DPH.

6. DoBA REALlzAcE VEŘEJNÉ zAKÁzKY

Term ín zahájení realizace zakázky .

Term ín ukončen í realizace zakázky .

1.3.2020
28.2.2021
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7. způsoB poDÁNi NABíDKy

Nabídku je účastník o zakázku povinen zaslat prostřednictvím elektronické pošty na všechny
níže uvedené e-mailové adresy zároveň:

judatny@seznam,cz

v e d e n i@z skj e ra b ka- rc e. cz

8. KVALIFIKAGE A zPŮsoB zPRAcoVÁt{í NneÍory

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil níže uvedené doklady, kterými

prokáže kvalifikační předpoklady pro splnění předmětu veřejné zakázky.

a) čestné prohlášenío splnění základní způsobilosti (příloha ó.2Yýzvy),

b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání- živnostenské oprávnění v oblasti.
. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona

nebo

. Řeznicfuí a uzenářství;

c) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku - nesmí být starší než 90 dnů
k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek;

d) čestné prohlášení o splnění všech technických požadavků (příloha č. 4Výzvy).

9. požADAvEK NA zpRAcovÁrui ruaaíDKovÉ cENy

Účastník zpracuje nabídkovou cenu formou položkového rozpočtu do tabulky pro výpočet
nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 1 této Výzvy, ve které účastník nacení všechny
požadované položky.

Nabídka účastníka, který nenacení všechny požadované položky nebo položky nacení
nulou v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny, bude vyřazena z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek.

1o. HoDNocENí NABiDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
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11. LHůTy v zADÁvAcíM Řízeruí

Konec lhůty pro podání nabídek: 3.2.2020, 13:00 h

12. PRoHLíDKA MÍSTA PLNĚNí

Prohlídka místa plnění není pro plnění předmětu veřejné zakázky či zpracování nabídky
nezbytná, z tohoto důvodu není organizovaná.

13. DosTUPNosT zADÁvncícn PoDMíNEK

Zadávací podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele
www.vhodne-uverejneni,cz/profil/zakladni-skola-roudnice-nad-labem-karla-jerabka-941-
okres-litomerice
a na internetových stránkách zadavatele www.zskjerabka-rce.cz/poptavkove-rizeni-2/ .

a)

b)

c)

d)

e)

0

14. PRÁVA ZADAVATELE

Zadav atel nepři pouští variantn í řešen í.

ÚOa.le uvedené v jednotlivých částech Yýzvy vymezují závazné požadavky
zadavatele na plněníveřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit
při zpracování nabídky,

Zadavatel je oprávněn změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky ve lhůtě pro
podání nabídek.

Veškeré dotazy kzadávacímu řízení jsou účastníci povinni adresovat na osobu
oprávněnou jednat ve věcech veřejné zakázky uvedenou výše,

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv před
uzavřením smlouvy,

Zadavatelje oprávněnvyžádat si od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud byly požadovány
a nebyly již ve výběrovém řízení předloženy.

Účastník je povinen dodžet technické požadavky, které tvoří přílohu č. 3 této Výzvy,
Pokud Yýzva včetně příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznaóné, patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel
umožňuje u každé takto vymezené položky nabídnutí a použití i jiných rovnocenných
(tj. kvalitativně a technicky obdobných) řešení,

9)

15. oCHRANA osoBNÍcn Úon.lŮ

Zadavatel dále v souladu se zákonem ó, 10112000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24, 10. 1995
o ochraně fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů po dobu trvání její
ÚČinnosti a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 20161679 ze dne 27.4,
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2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95i46/ES (dále jen ,,GDPR") od data jeho účinnosti
uvádÍ, Že osobní údaje předané účastníkem zadavateli zadavatel zpracovává za účelem
řádného hodnocení podaných nabídek a splnění dalších zákonných povinností zadavatele
uloŽených zákonem č. 13412016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
přiČemŽ zadavatel je správcem osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních
předpisŮ. Osobní údaje bude zadavatel jako správce osobních údajů zpracovávat jako
souČást nabídky, a to bud've spisovně listinných dokumentů a archivu správce, nebo v interní
elektronické databázi ve smyslu ustanovení § 211 ve spojení s ustanovením § 279 odsl. 2
ZZVZ v rámci útvaru správce řešícího veřejné zakázky. Ke spisovně listinných dokumentů,
archivu i k interní elektronické databázi mají přístup pouze zaměstnanci správce řešící
veřejné zakázky resp. pracovníci spisovny a archivu. Osobní údaje nebudou zásadně
předávány jiným osobám, s výjimkou předání podle zákona. Nabídky účastníků a dokumenty
související s nabídkami uchazečů obsahující osobní údaje budou skartovány (a osobní údaje
zlikvidovány) v termínech stanovených zákonem a spisovým řádem správce. Subjekty
osobních údajŮ mají právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů.
ZjistÍ-li nebo budou-li se subjekty osobních údajů domnívat, že správce provádí zpracování
jejich osobních údajů v rozporu s právními předpisy, mohou požádat správce o vysvětlení,
a/nebo požádat aby správce odstranil takto vzniklý stav.

16 pŘílony vÝzw

Příloha ó. 1 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
PříIoha ó.2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha ě. 3 - Technické požadavky
Příloha č, 4 - Čestné prohlášení o splnění všech technických požadavků

V Roudnici nad Labem. dne 1 5. 1.2020

Mgr, Olga Mat'áková,
ředitelka školy

Základní škola Roudnice nad Labem,
Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice

413 01 Roudnice nad Labem
IČ:46773614 -1-


