Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, okres Hradec Králové
PO BOX 6, Pražská 2,503 15 Nechanice
IČO: 62060449, tel.,fax: 495 441 032
e-mail: skola@zsnechanice.cz
Příloha č. 1/a – zadávací dokumentace
k výzvě podání nabídky na dodávku potravin do školní jídelny rok 1.3. 2015 -31.8. 2015
Předmět zakázky:

Čerstvé maso

Identifikace zadavatele:
Název:

Základní škola a Mateřská škola Nechanice, okres Hradec Králové,
Pražská 2, 503 15 Nechanice
Školská 333, 503 15 Nechanice
Mgr. Hana Špatenková
spatenkova@centrum.cz

Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
Kontaktní osoby:

Božena Plassová – vedoucí školní jídelny
Mgr. Hana Špatenková
724 218 892
spatenkova@centrum.cz , skola@zsnechanice.cz

Specifikace:

Čerstvé maso

M. J.

Předpokládané
množství v M. J.

1.

hovězí zadní b. k., býk

kg

440

2.

vepřová kýt b. k.

kg

420

3.

vepřové mleté b. k.

kg

420

4.

vepřová pečeně b. k.

kg

90

5.

vepřová plec b. k.

kg

340

6.

kuřecí prsa chlazená b. k.

kg

320

Každý uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, podepsaný,
závazný návrh rámcové kupní smlouvy na dodávky na období 1.3. 2015 –

31.8. 2015

Smluvní vztahy se budou řídit ustanovením zákona 513/1991 Sb. Obchodní
zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní
podmínky
zakázky

Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok zadavatele na mluvní pokutu
ve výši 0,1 % z ceny zboží, které mělo být dodáno, za každý byť i jen započatý
den prodlení.
Bude-li nabídka vyhodnocena jako nejvhodnější, bude upřesněno konečné znění
smlouvy tak, aby případné změny nebyly v rozporu s vyhlášenými podmínkami
této výzvy.

Doba a místo plnění zakázky:

Plnění zakázky od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015 včetně.
Místo plnění: Školní jídelna,
Základní škola a Mateřská škola Nechanice, Školská 333

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč stanoví nabídkovou, rozumí se
jednotkovou cenu, v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě a společně s dalšími zadávacími
podmínkami ji uvede v krycím litu nabídky (příloha č. 2).
Kvalifikační předpoklady zadavatele a požadavek na předložení smlouvy:
Uchazeč předloží požadované dokumenty v souladu s výzvou.

Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, okres Hradec Králové
PO BOX 6, Pražská 2,503 15 Nechanice
IČO: 62060449, tel.,fax: 495 441 032
e-mail: skola@zsnechanice.cz

Příloha č. 1/b – zadávací dokumentace
k výzvě podání nabídky na dodávku potravin do školní jídelny rok 1.3. 2015 – 31.8. 2015
Předmět zakázky:

Mastné výrobky a uzeniny

Identifikace zadavatele:
Název:

Základní škola a Mateřská škola Nechanice, okres Hradec Králové,
Pražská 2, 503 15 Nechanice
Školská 333, 503 15 Nechanice
Mgr. Hana Špatenková
spatenkova@centrum.cz

Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
Kontaktní osoby:

Božena Plassová – vedoucí školní jídelny
Mgr. Hana Špatenková
724 218 892
spatenkova@centrum.cz , skola@zsnechanice.cz

Specifikace:
Mastné výrobky a uzenina
1.
2.
3.
4.
5.

Uzená plec bez kosti
Uzená vepřová kýta bez kosti
Šunka
Jemné párky
Slanina

Poznámky

M.J.
kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Předpokládané
množství v M.J.
70
180
50
50
40

Pro účely srovnání cen zadavatelem jsou v zadání i v krycím listu uvedeny u většiny
komodit pro zjednodušení měrné jednotky např. 1 kg, 1 l, přestože je zboží
dodáváno v jiném balení. Uchazeč si cenu za případné jiné balení přepočítá na
měrnou jednotku uvedenou v zadání krycího listu.
Každý uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, podepsaný, závazný
návrh rámcové kupní smlouvy na dodávky na období 1.3. 2015 – 31. 8. 2015.
Smluvní vztahy se budou řídit ustanovením zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní
podmínky
zakázky

Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok zadavatele na mluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny zboží, které mělo být dodáno, za každý byť i jen započatý den
prodlení.
Bude-li nabídka vyhodnocena jako nejvhodnější, bude upřesněno konečné znění
smlouvy tak, aby případné změny nebyly v rozporu s vyhlášenými podmínkami této
výzvy.

Doba a místo plnění zakázky:

Plnění zakázky od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015
Místo plnění: Školní jídelna
Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, Školská 333

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč stanoví nabídkovou, rozumí se
jednotkovou cenu v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě a společně s dalšími zadávacími
podmínkami ji uvede v krycím listu nabídky (příloha č. 2)
Kvalifikační předpoklady zadavatele a požadavek na předložení smlouvy:
Uchazeč předloží požadované dokumenty v souladu s výzvou.

