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Obecný popis výběrového řízení 
 
 

Druh zakázky:  Veřejná zakázka malého rozsahu 
 

Předmět zakázky: Účelem tohoto poptávkového řízení je uzavření rámcové kupní 
smlouvy na zabezpečení dodávky masa dle přílohy č. 1 této 
zadávací dokumentace a jeho dopravy hygienicky schváleným 
vozidlem do místa plnění v souladu  s   potřebami zadavatele, až 
do výše předpokládaného finančního limitu 598000 Kč s DPH 
v období 3/2017 – 2/2018. 

 
Veřejná zakázka bude mít jednoho vybraného uchazeče, tzn., že 
bude jeden dodavatel na celý předmět této veřejné zakázky. 

 

 
Nabídková cena 
Uchazeč vyplní v požadované struktuře nabídkovou cenu do přílohy č.1 této 
zadávací dokumentace – cenová nabídka, a to za celý předmět veřejné zakázky 
v souladu s touto zadávací dokumentací, absolutní částkou v českých korunách. 
Uchazeč vyplní: 
 
a) Jednotkové ceny za 1kg masa u všech požadovaných druhů masa 
b) Cenu za limitní množství masa u všech požadovaných druhů masa 
c) Celkovou nabídkovou cenu za limitní množství masa. 
 
Celkovou nabídkovou cenu za limitní množství masa uchazeč vyplní v členění: 

-      bez DPH 
-     samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky 
-     celková nabídková cena včetně DPH 
 

Není–li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, 
že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková 
cena). 
 
Cenová nabídka bude součástí uzavřené rámcové kupní smlouvy jako její příloha  
č. 1 – cenová nabídka a jednotkové ceny za jeden kg masa v ní uvedené budou 
závazné po celou dobu trvání smlouvy. 
 
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 navýšení 
cen. 
 
 

Předpokládaná hodnota zakázky 
520000,00 Kč bez DPH (598000,00 Kč s DPH). 
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Fakturace 
Dodané zboží bude fakturováno dle podmínek sjednaných ve smlouvě. 
 

Informace k podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 2. 2017 ve 12:00 hodin. Otevírání obálek 
s nabídkami proběhne téhož dne ve 14:00 hodin. Otevírání obálek bude neveřejné. 
Místo pro podání nabídek: Nabídka bude doručena na adresu Základní škola 
Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, 413 01 Roudnice nad Labem. Nabídku 
může dodavatel podat osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 nebo 
doporučeně poštou, a to tak, aby při obou způsobech podání byla nabídka doručena 
zadavateli nejpozději do 12:00 hodin dne 2. 2. 2017. 
 
Nabídka bude uzavřena v obálce a označena nápisem „NABÍDKA – Nákup komodit 
do školní jídelny – maso – NEOTEVÍRAT. 
Nabídka musí být podána v písemné formě, v českém jazyce. Písemnosti v jiném 
než českém jazyce uchazeči dolní úředním překladem do českého jazyka. Nabídka 
musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč může 
předložit pouze 1 nabídku na celý předmět zakázky. 

 
Obsah nabídky 
Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti: 

 krycí list nabídky, 

 identifikační údaje uchazeče, 

 dokumenty prokazující kvalifikaci podle „Kvalifikačních požadavků na 
dodavatele“, 

 detailní obsah nabídky (nabízenou kvalitu dodávky, dovozy, výhody, příp. další 
požadované nebo nabízené parametry a nabízenou záruku, 

 cenová nabídka v příloze č. 1 

 návrh smlouvy zcela v souladu se všemi podmínkami uvedenými v této výzvě 
a zadávací dokumentaci, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče. 

 pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být 
v nabídce předložena plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii. 

 

Požadavky na kvalitu a způsob dodání 
 Dodací a objednací lhůty 

Maso bude objednáno nejpozději 1 pracovní den (do 11 hodin) před dodáním. 
Dodávka proběhne ve smluvený den od 6:00 do 13:00 hodin. V době hlavních 
školních prázdnin se dodávky neuskuteční a v době školních prázdnin a 
státních svátků budou dodávky omezeny.  

     Přesné specifikace nabízeného sortimentu 
Maso požadujeme vakuované, v minulosti nezmrazované. Mražené maso smí 
být pouze maso rybí a kuřecí. Maso bude dodáno s přesností na 1 kg, musí 
být bez blan, chrupavek, zbytků tuku, bez krvavých částí a třásní svaloviny – 
bez nutnosti dalšího zpracování tzn. v kuchyňské úpravě. Požadujeme dodání 
jednotlivých partií druhů mas. Maso nesmí být dodáno v poslední třetině 
expirační doby. 

 Požadujeme možnost operativní výměny nekvalitního masa do dvou hodin od 
ohlášení reklamace.  

 Dodavatel uvede zemi původu.  
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Hodnocení nabídky 
Rozhodujícím kritériem je nejnižší cenová nabídka  

 
Nabídka, která nebude plně splňovat požadavky zadávací dokumentace, bude 
vyřazena a nebude hodnocena.  
 

Kvalifikační požadavky na uchazeče 
Kvalifikační požadavky splní uchazeč, který ve své nabídce 

 Doloží čestné prohlášení, jímž dokládá, že nemá nedoplatek na pojistném 
a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení, 
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 
uchazeče. 

 Doloží čestné prohlášení, jímž dokládá, že nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 
místa podnikání či bydliště uchazeče. 

 Doloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč 
zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. 
Dokument nesmí být starší 90 kalendářních dní ke dni podání nabídky. 

 Doloží kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění zakázky, zejména 
dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat před podpisem smlouvy uchazeče, 
jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, k předložení úředně 
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

 

Písemné vysvětlení nabídky 
Zadavatel je oprávněn požádat v případě nejasností o písemné objasnění nabídky či 
doplnění kvalifikačních dokladů. 
 
 

Vyloučení uchazeče 
Nabídky nesplňující zadávací podmínky či nabídky, které jsou v rozporu s právními 
předpisy, budou ze zadávacího řízení vyřazeny a uchazeč následně zadavatelem 
vyloučen. 
O této skutečnosti bude uchazeč zadavatelem písemně informován. 
 
 

Další informace 
Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení do doby podpisu smlouvy kdykoliv 
zrušit, a to i bez udání důvodů. 
Uchazeči podávající nabídky se mohou s žádostmi o dodatečné informace obracet 
na kontaktní osobu prostřednictvím emailu, který je uveden v úvodu dokumentu. 
Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději tři pracovní 
dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Odpověď bude současně zaslána všem 
osloveným uchazečům a uveřejněna na webových stránkách školy http://zskjerabka-
rce.cz. 
Uchazeč nemůže uplatnit nárok na náhradu za náklady, jež vznikly v důsledku 
podání nabídky a výběrového řízení. 
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Všechny listy nabídky musí být pevně svázány v jednom celku a zabezpečeny proti 
neoprávněné manipulaci. 
 
Doba a místo plnění  

 Ceny budou platné po dobu uzavření smlouvy do 28. 2. 2018. 

 Místo plnění: Školní jídelna ZŠ Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941 
 
Obchodní a platební podmínky  

 platby budou realizovány v CZK na základě přiložených faktur  

 zálohy zadavatel neposkytuje 

 faktury budou splatné do 14-ti kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
zadavateli 

 faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky 
z účtu zadavatele 

 faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Zadávací lhůta 
V souvislosti se zadávacím řízením zadavatel stanovuje lhůtu 60 dnů, po kterou jsou 
uchazeči vázáni svými nabídkami. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení 
lhůty pro podání nabídek.  
 
Zveřejnění zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek je zveřejněna na webových 
stránkách školy http://zsjerabka-rce.cz a profilu zadavatele. 
 
Přílohy: 
1) Cenová nabídka 
2) Návrh rámcové smlouvy 
 
 
V Roudnici nad Labem dne 17. 1. 2017 ……..…………………………… 
  Mgr. Pavel Vičl 

Ředitel školy 

http://zsjerabka-rce.cz/

