Výzva k podání nabídky
Zadavatel:

Domov pro seniory Ďáblice, Kubíkova 1698/11, Praha 8

vyzývá zájemce k předložení nabídky na dodávku potravin – maso, uzeniny
I. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Domov pro seniory Ďáblice
Sídlem:
Kubíkova 1698/11, Praha 8, PSČ 182 00
IČ:
708 758 39
Zastoupený: Ing. Margitou Pištorovou
Kontaktní osoba: Milada Rásochová, skladní potravin 286 587 351 linka 217 nebo email:
rasochova@ddablice.cz
II. Místo, předmět plnění veřejné zakázky a předpokládaná hodnota zakázky:
Dodávka masa a uzenin na základě jednotlivých objednávek domova pro seniory za ceny
uvedené v nabídce. Součástí této výzvy je tabulka s uvedením sortimentu a
požadovanými podmínkami.
Místo plnění zakázky: Domov pro seniory Ďáblice.
III. Informace o druhu zadávacího řízení:
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se jedná o
zakázku malého rozsahu. Zadávací řízení je mimo režim tohoto zákona.
IV. Předpokládaná doba plnění:
Od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017
V. Údaje o hodnotících kritériích:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
VI. Platební podmínky:
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž
veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
VII.Lhůta a místo pro podání nabídek:
Uchazeči musí své nabídky předložit do 20.06.2017 do 10.00 hod. Nabídku lze podat
osobně v pracovních dnech od 09:00 hod do 13:00 hod nebo poslat poštou. Doručení
v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky “Dodávka potravin maso, uzeniny“ – NEOTVÍRAT, s adresou zájemce.
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Adresa pro podání nabídky
Obchodní firma / název zadavatele:
Ulice:
Číslo popisné:
Číslo orientační:
Obec:
Část:
PSČ:
Stát:

Domov pro seniory Ďáblice
Kubíkova
1698
11
Praha
Praha 8
182 00
ČR

Osoba přijímající nabídku
Jméno a příjmení:

Milada Rásochová, Blanka Richtrová

VIII. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §
74 zákona č. 134/2016. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních
předpokladů čestným prohlášením uvedeným v příloze této výzvy.
IX.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 77
odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 v platném znění.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
V případě, že tyto doklady nebudou k nabídce přiloženy, nabídka bude z hodnocení
vyřazena.
Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu k podání cenové nabídky zrušit

V Praze, dne 12.06.2017
Ing. Margita Pištorová
za zadavatele
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