
 

 

 

 

 

 

 

                     ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

 
Pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení zákona č.134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na 

 

 

 

                         Nákup komodit -  MLÉKO 

 
 

Základní údaje : 

 

Název a sídlo zadavatele :   Základní škola a mateřská škola Jana Železného 

                                             796 01 Prostějov, sídliště Svobody 3578/79 

                                             Bankovní spojení 190027561/0300 

                                             tel.582 302 413 

 

                                            Zástupce zadavatele : PhDr. Ivana Liznova,zastupující 

                                            ředitelka školy 

 

                                            Kontaktní osoba: Soňa Ošlejšková,vedoucí ŠJ, tel. 582 302 434 

 

 

 

Obsah zadávací dokumentace : 

 

1. Předmět veřejné zakázky 

2. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

3. Doba a místo plnění 

4. Obchodní a platební podmínky 

5. Členění obsah nabídky 

6. Zadávací lhůta 

7. Způsob hodnocení nabídek – hodnotící kritéria 

8. Místo,způsob a termín pro podání nabídek 

9. Otevírání obálek s nabídkami 

10. Práva zadavatele 

11. Schválení zadávací dokumentace 

 

 

 



 

 

1.  Předmět veřejné zakázky 

     

     Nákup komodit – MLÉKO 

 

2.  Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

      

     1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu dle specifikace uvedené v příloze č.1,str.2 zadávací  

         dokumentace   - dále jen ZD (cena bez DPH)                                  

 

     2. Nabídková cena bude v CZK. 

 

     3. Uchazeč uvede dodací lhůty, termíny dodávek od objednání, pravidelnost a četnost  

         dodávek v týdnu, přibližné časy dodávek, operativní reagování na akutní potřeby  

         odběratele (potřeba vrácení, výměny zboží apod.)      

 

     4. Způsob a zajištění dopravy. 

 

     5.  Způsob vyřizování objednávek (obchodní zástupce, telefonicky,e-mailem) 

 

     6.   Způsob vyřizování reklamací, popř. další nabídnuté služby a poradenství. 

 

     7.   Prohlášení o shodě. 

 

     8.   Kvalita surovin musí odpovídat potřebám pro věkovou kategorii 3 – 18 let. 

 

     9.   Informace o zboží ve zvýhodněných cenách. 

 

    10.  Dodržování a záruka všech deklarovaných vlastností po celou dobu záruční lhůty. 

 

    11.  Dodavatel uvede zemi původu jednotlivých komodit. 

 

    12.  U hotových výrobků je nutné přiložit nutriční hodnoty a složení výrobku. 

 

    13.   Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady, které se mohou promítnout do  

fakturace předmětu poskytnuté dodávky, potřebné k realizaci předmětu veřejné                        

zakázky v souladu s platnými právními předpisy. 

 

    14.  Nabídková cena bude stanovena jako cena maximálně možná, její výši lze měnit jen  

           v případě změn daňových předpisů nebo státem schválené cenové inflace. 

 

15. Po navrženou dobu nebude Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, 

sídliště Svobody 3578/79 akceptovat požadavky na dodatečné navýšení cen. 

    

 

3.  Doba a místo plnění 

 

     a)  Ceny uvedené v nabídce této veřejné zakázky budou platné po dobu od uzavření 

           smlouvy  , a to od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 



     b)   Místo plnění : ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, sídliště Svobody 3578/79 

 

4.  Obchodní a platební podmínky 

 

- platby budou realizovány v CZK na základě předložené faktury. 

- zálohy zadavatel neposkytuje 

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

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

zadavatele 

-  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve 

smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění 

či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 

5.  Členění a obsah nabídky 

 

-     nabídka bude předložena v jedné kopii, v písemné formě, v českém jazyce, jednotlivé  

      listy  musí být spojeny. 

- nabídka  bude podána v souladu s ustanovením  zákona č.134/2016Sb. 

Na  obálce bude uvedena adresa uchazeče, na níž je možné  zaslat oznámení  a bude 

zřetelně označena nápisem ,,SOUTĚŽ – nákup komodit – potraviny -NEOTVÍRAT 

- v nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče  zákona č. 134/2016 Sb. 

  -    nabídka  musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

       uchazeče.   

- nabídka musí obsahovat doklady o splnění kvalifikace. 

     Doklad pro prokázání splnění kvalifikace je požadován v souladu s ustanovením §52 

          odst. 1 zákona č.134/2016 sb..Pravost a stáří dokladů musí splňovat podmínky usta- 

          novení  §57 zákona. 

 

Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle  §53 zákona č.134/2016SB): 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle  §53 odst.1 písm.a),b)nebo c). 

Výpis z evidence Rejstříků trestů (stačí kopie,ne starší 90-ti dnů),příp.čestné prohlášení osoby 

oprávněné jednat jménem uchazeče. 

 

Doklady o splnění profesních předpokladů(dle §54 zákona č.134/2016 SB.):  

Splnění profesních předpokladů podle §54 písm.a).Výpis z obchodního rejstříku (stačí kopie, 

ne starší 90-ti dnů) 

 

6.  Zadávací lhůta 

 

     Zadavatel stanovil v souladu s ust. §43 zadávací lhůtu:    10 dní 

          

7.  Způsob hodnocení nabídek  

     Jednotlivé nabídky, které budou v souladu se zákonem 134/2016 Sb. v platném znění a 

     zadávajícími podmínkami zadavatele, budou hodnoceny podle těchto kritérií. 

     1/  nabídková cena                                                                                                70% 

     2/  dodací lhůty, termíny dodávek od objednání, operativní reakce na akutní 

          potřeby zadavatele                                                                                           20% 

     3/  možnost náhradního plnění                                                                             10% 



          Jako nejvýhodnější bude zvolena nabídka s nejvyšším počtem procentních bodů. 

 

 

 

8.  Místo a způsob podání nabídek 

 

     Nabídku může uchazeč podat doporučeně  poštou na adresu: 

 

     Základní škola a mateřská škola Jana Železného 

     Prostějov, sídliště Svobody 3578/79 

     PSČ  796 01 

 

     Nebo osobně: 

 

     V sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin 

 

 

                                    Do 3. 12. 2018 do 10.00 hod 

 

9.  Otevírání obálek 

 

     Otevírání obálek se uskuteční dne :   4. 12. 2018 v 8.00 hodin v ředitelně ZŠ a MŠ 

                                                                 Jana Železného Prostějov, 

      sídliště Svobody 3578/79 

 

 

10. Práva zadavatele 

 

     Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- odmítnout veškeré předložené nabídky 

- neuzavřít smlouvu s žádným uchazečů 

- uzavřít smlouvu s více dodavateli dle nabízených sortimentů 

 

     Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy  

     dle ustanovení §84 zákona 134/2016 Sb. 

 

11. Schválení zadávací dokumentace 

 

     Zadávací dokumentace byla schválena a zveřejněna dne : 20. 11. 2018 

 

 

 

 

------------------------------- 

 

PhDr.Ivana Liznova 

Zastupující ředitelka ZŠ a MŠ Jana Železného 

Prostějov,sídliště Svobody 3578/79 

 

 



 

 
 
 
 
 
Příloha č.1 ZD strana č.1   ZŠ a MŠ  Jana Železného Prostějov,Sídliště svobody 3578/79 

 

 
 

                        FORMULÁŘ – KRYCÍ  LISTINA 
                                                   pro veřejnou zakázku 
 
 

                           ,,Nákup komodit – MLÉKO“ 
 
 

 
 
   UCHAZEČ     
 (obchodní firma nebo název) 

 

 
   Statutární orgán 

 

 

 
   Osoba oprávněna jednat 

   jménem nebo za uchazeče 

 

 
            Sídlo 

   (celá adresa včetně PSČ) 

 

 
   Právní forma 

 

 

 

   Identifikační číslo 

 

 

 

   Daňové identifikační číslo 

 

 

 

 

 
                                 
 
 



 
 
 
 
 
 
Příloha č.1 ZD strana č.2   ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov,sídliště Svobody 3578/79 

 

  Veřejná zakázka malého rozsahu 

   ,,Nákup komodit – mléko a mléčné výrobky ‘‘ 

  Platnost od 1.1.2019 
 
 
 

  
Název 

 
MJ 

Kč za MJ 
bez 
DPH 

  1 Čerstvé mléko polotučné 1,5% pytel 12 l ks  

  2 Trvanlivé mléko polotučné 1,5% PET 1 l ks  

  3 Máslo čerstvé 250 g ks  

  4 Máslo Zlatá Haná 250 g ks  

  5 Tvaroh pytel 10 kg ks  

  6 Čerstvá smetana ke šlehání 250 g ks  

  7 Eidam cihla30% kg  

  8    

  9    

 10    

 11    

 12    

 13    

 14    

 15    

    

    

 

 
 


