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Veřejná zakázka malého rozsahu – výzva k podání nabídek 

 
 

Zadavatel: 

Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb 

Tyršova 678/21 

290 01  Poděbrady 

IČO: 49534947 

 

Zadavatel je organizací poskytující sociální služby, mj. pobytové zařízení domova pro seniory 

s kapacitou 70 osob. Našim klientům poskytujeme celodenní stravování, naši zaměstnanci 

odebírají obědy i večeře při práci na směny. 

Pro zajištění bezproblémového a kvalitního chodu naší kuchyně vypisujeme veřejnou zakázku 

malého rozsahu. 

 

1/ Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: 

-  dodávky ovoce a zeleniny 
v předpokládané hodnotě  300 tis. Kč bez DPH/ rok 

dle požadavků: 
- objednávky na telefon i jeden den před dodávkou 

- rozvozy: denně v pracovní dny 

- dodání na místo odběru do 07 h dohodnutého dne  

- zúčtování: dodací listy s dodávkou, souhrnné faktury (dekádní či týdenní), splatnost 21 

dnů 

 

TOP odebíraných surovin, u nichž uveďte nabídkovou cenu: 

 

Brambory - pytle                            

Okurky salátové      

Jablka                     

Rajčata                                      

Zelí kysané 0,5 kg                   

Papriky čerstvé            

Cibule                           

Mrkev                

Pomeranče                                     

Zelí čerstvé                     

Kiwi                              

Žampiony čerstvé                                

 

Ceny uveďte bez DPH a dále včetně DPH. Za jednotku – litr u mléka, u ostatních za 1 ks, 

vhodné je uvést cenu zimní, sezónní, současnou. 

 

2/ Kontaktní osoba zadavatele: 

- Ing. Minaříková, vedoucí stravovacího úseku 
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3/ Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 

 

Zájemce uvede v čestném prohlášení, že  

 v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení, 

 vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 

řízení, 

 není v likvidaci, 

 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatek: 

a) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění či nedoplatek 

na pojistném 

b) a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

 nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření, 

 není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce cizinců 

 

Dále zájemce doloží výpisem z Obchodního či Živnostenského rejstříku oprávněnost 

k podnikání. 

 

4/ Hodnotící kritéria  

Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii: 

 cena  

 kvalita a její stálost – poskytněte prosím reference, kam Vaše firma produkty dodává, 

dostatečně dlouhé záruční lhůty (expirace)  

 dodací podmínky (dodací lhůta, schopnost zavážet v požadovaném termínu, možnost 

telefonických objednávek i den předem, způsob vyřizování reklamací) 

 

5/ Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídku zašlete prosím v zalepené obálce opatřené nápisem „NEOTVÍRAT “ , na adresu 

zadavatele, či je možno předat osobně na sekretariátu v sídle zadavatele, a to do úterý 

24.7.2012. 

 

Vyhodnocení veřejné zakázky bude provedeno do 31.7.2012. 

S vítězným zájemcem bude uzavřena rámcová smlouva na dodávku ovoce a zeleniny do 

31.12.2013. 

 

6/ Zadavatel si vyhrazuje: 

· možnost zrušit řízení bez udání důvodu, 

· ponechání všech nabídek pro archivaci. 

 

 

Očekáváme Vaši nabídku a těšíme se na další spolupráci. 
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