Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice
zastoupená veřejným zadavatelem
Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro uchazeče
o veřejnou zakázku malého rozsahu

„DODÁVKA POTRAVIN PRO ZŠ HABRMANOVA,
ČESKÁ TŘEBOVÁ 2021-2022“

červen 2021
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1. Identifikace zadavatele
Zadavatel
Sídlo
Zastupuje
IČ
DIČ
Zástupce zadavatele
Sídlo
IČ
DIČ

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice
Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová
Mgr. Tomáš Starý, ředitel
708 82 380
CZ70882380
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
002 78 653
CZ00278653

2. Forma zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se
jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí
Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne
01.04.2017. Žádná z předložených cenových nabídek nemusí být zadavatelem akceptována.
3. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka potravin dle vzorové objednávky, která
je přílohou těchto zadávacích podmínek, pro Základní školu Česká Třebová, Habrmanova ulice,
Habrmanova 1500, Česká Třebová na období jednoho kalendářního roku. Průměrný denní počet
jídel připravených v kuchyni je 1 000 - 1 200 ks.
Zadavatel dále stanovuje následující požadavky na dodávku:







Ceny jednotlivých komodit budou doplněny do vzorové objednávky, která je
přílohou těchto zadávacích podmínek (v elektronické podobě je ke stažení na
https://zakazky.ceska-trebova.cz). Ve vzorové objednávce musí být vyplněny
jednotkové ceny ve všech řádcích. Nevyplnění řádku je důvodem k vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
Uchazeč stanoví ceny, které bude garantovat po dobu trvání smlouvy, minimálně
však v průběhu jednoho roku (od 01.09.2021 do 31.08.2022).
Dodávka bude provedena každodenně do 10:00 hod. dle objednávky
z předchozího dne provedené do 14:00 hod na kontaktní email uvedený v krycím
listu nabídky nebo telefonicky.
Objednatel požaduje flexibilitu dodavatele v případě nárazových mimořádných
situací
Objednavatel požaduje objednané zboží dodávat na dřevěných paletách.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 240.000,- Kč bez DPH.
4. Doba plnění
Předpokládané zahájení plnění:
Předpokládané ukončení plnění:

01.09. 2021
31.08. 2022

5. Hodnotící kritéria
Pro vyhodnocení cenových nabídek je stanoveno základní hodnotící kritérium:
Výše uchazečem nabídnuté celkové ceny za dodávku předpokládaného ročního
odběru dle vzorové objednávky včetně DPH
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6. Podání cenových nabídek
Místem pro podání cenových nabídek je Městský úřad Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02
Česká Třebová.
Písemné cenové nabídky mohou být podány osobně v podatelně Městského úřadu Česká
Třebová v pracovních dnech pondělí, středa od 8:00 hod. do 17:00 hod., úterý, čtvrtek od 8:00
hod. do 15:00 hod., a v pátek od 8:00 hod. do 14:00 hod. nebo zaslány doporučenou poštou na
adresu zadavatele, rozhodující je okamžik převzetí cenové nabídky podatelnou zadavatele.
Cenové nabídky musí být doručeny v zalepených obálkách, opatřených na přelepení razítkem a
podpisem uchazeče a dále nápisem:

„DODÁVKA POTRAVIN PRO ZŠ HABRMANOVA, ČESKÁ
TŘEBOVÁ 2021-2022“
---- NEOTVÍRAT ---7. Lhůta pro podání cenových nabídek
Lhůta pro podání cenových nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu počíná běžet dnem
obdržení výzvy a končí dne 14.06.2021 v 10:00 hodin.
8. Zadávací podklady
Zadavatel poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu tyto zadávací podklady:


9.

Výzva k podání nabídky, vzorová objednávka potravin
uchazeč se může po předchozí telefonické dohodě seznámit s provozními
podmínkami - vedoucí kuchyně Markéta Dostálová tel. 736 518 009.

Zadavatel požaduje, aby zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu zpracovali
cenovou nabídku dle níže uvedených podmínek:


Nabídková cena bude členěna na celkovou cenu zakázky včetně DPH, DPH v zákonné
výši a cenu bez DPH. Ceny budou uvedeny do vzorové objednávky potravin.



Nezávazné cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu jsou vázány
lhůtou 30 dnů.

Zadávací podmínky byly schváleny usnesením Rady města Česká Třebová č. 552/2021 ze dne
24.05.2021.
V České Třebové dne 25.05.2021
…………………………………………….
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
Příloha: Vzorová objednávka
(v elektronické podobě ke stažení na profilu zadavatele https://zakazky.ceska-trebova.cz )
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