
Školní jídelna Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 11, 150 00 Praha 5, IČO:  70842132, 

email: jidelna@sjstefanikova.cz  

     

Příloha č. 1 – zadávací dokumentace  k výzvě podání nabídky 

na dodávku potravin do školní jídelny 2018/2019  

  

Předmět zakázky:    Potraviny – maso 
   

  

Údaje uchazeče  

Veřejná zakázka    

Název:   Potraviny - maso 

Základní identifikační údaje  

Zadavatel  

Název:   Školní jídelna Praha 5 - Smíchov  

Sídlo:   Štefánikova 235/11, 150 00 Praha 5  

IČ:   70842132  

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:   Ing. Blanka Ježková  

Uchazeč   

Název:     

Sídlo/místo podnikání:     

Tel./fax:     

E-mail:     

IČ:     

DIČ:     

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:     

Kontaktní osoba:     

Tel./fax:     

E-mail:     

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK  

Cena celkem bez 

DPH:   
Samostatně DPH 

(sazba 15 %):   
Samostatně DPH 

(sazba 21 %):   
Cena celkem včetně 

DPH:   

        

Osoba oprávněná za uchazeče jednat   

Podpis oprávněné osoby   
  

razítko   Titul, jméno, příjmení     

Funkce     

  

Obsah nabídky - seznam dokumentů:  

Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií dle zákona o veřejných zakázkách   

 



Profesní kvalifikační předpoklady:  

 

  

 

  

 
  

  

Specifikace:   

  
Vybrané komodity    

Předpokládaná 

cena   
Časy 

objednávání  
Časy a 

termíny 

závozu  

1.   Hovězí zadní b.k.   1 kg       

2.   Hovězí přední b.k.  1 kg       

3.   Vepřová kýta b.k.   1 kg         

4.   Vepřová pečeně b.k. 1 kg         

5.   Vepřová plec b.k.  1 kg         

6.   Vepřová krkovice b.k. 1 kg        

7.   Kuřecí prsa chlazená 1 kg         

   

Poznámky   

Pro účely srovnání cen zadavatelem jsou v zadání 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.   

  

Smluvní 

podmínky 

zakázky   

Každý uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, podepsaný, závazný 

návrh rámcové kupní smlouvy na dodávky na období 2018/2019  

   
Smluvní vztahy se budou řídit ustanovením zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve 

znění pozdějších předpisů.   

   
  
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 2018/2019  

Školní jídelna Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 11, 150 00 Praha 5  
  

Kvalifikační předpoklady zadavatele a požadavek na předložení smlouvy: Uchazeč předloží 

požadované dokumenty v souladu s výzvou.   

      

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


