DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ
ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2
IČO 61781517, Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300, Tel./fax. 376395194
Č.j. 53/09

Měcholupy 12. 1. 2009

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, tj. do 2 mil. bez
DPH
Zadavatel:
Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ Měcholupy 2, 339 01 Klatovy, příspěvková organizace, zastoupený
ředitelkou Mgr. Janou Bittnerovou, vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, ve
smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a Příkazu
ministra školství č. 39/2007, kterým byla vydána Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek, s názvem

„Dodávka extra lehkého topného oleje“
1. Předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka extra lehkého topného oleje vyhovujícího platné ČSN
EN 590 se sníženým obsahem síry do 0,1% hm, hustota při 20° C do 860kg/m3 s výhřevností min. 42 GJ/t.
Požadované množství při první dodávce je 20 tis. litrů. Předpokládaný celkový objem dodávky je 70 – 75 tis.
litrů v průběhu 18 měsíců, a to v závislosti na počasí.
Zadavatel požaduje splnění dodávky do 3 pracovních dnů od data objednávky.
Zadavatel uzavře s vítězem veřejné zakázky kupní smlouvu na dodávku extra lehkého topného oleje na období
18 měsíců.
2. Obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat:
- nabídkovou cenu obsahující spotřební daň a náklady na dopravu na místo určení DDŠ
Měcholupy, v členění:
- celková nabídková cena bez DPH
- DPH
- celková nabídková cena s DPH
- návrh kupní smlouvy, který bude podepsaný oprávněnou osobou
- čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm.
a) až i) zákona
- výpis z evidence Rejstříku trestů osoby podepsané pod návrhem kupní smlouvy, ne starší 6
měsíců – ověřená kopie
- příslušné živnostenské oprávnění - prostá kopie
- ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. jiného oprávnění k podnikání, ne starší 90 dnů
- aktualizaci cenové nabídky, platnou pro týden od 19.1.2009 , aktualizaci zašlete e-mail:
kumstova@ddsmecholupy.cz
3. Lhůty a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: 23. 1. 2009 10 hodin
Nabídky musí být zadavateli doručeny v uzavřené obálce, která musí být neporušená a označená slovy
„Neotevírat – nabídka dodávky extra lehkého topného oleje“. Nabídky, které zadavatel obdrží po skončení této
lhůty, zadavatel vyloučí.
Místo pro podání nabídky: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
Měcholupy 2
339 01 Klatovy
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek proběhne: 23.1.2009 v 11 hodin, v sídle zadavatele

Platební podmínky:
do 21 dnů od obdržení faktury a po splnění dodávky.
4. Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
5. Ostatní podmínky, požadavky a informace
Nabídka uchazeče, která nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, bude vyřazena z hodnocení nabídek.
Uchazeči o veřejnou zakázku budou o vítězi písemně informováni.
S vítězným uchazečem bude následně uzavřena kupní smlouva a objednána první dodávka 20 tis. litrů extra
lehkého topného oleje.
Zadavatel si dále vyhrazuje:
- uchazeči sami nesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení
- jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh výběrového řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít
k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky
- právo zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu, a to až do uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem
- nevracet uchazeči podanou nabídku.
Pokud nemáte zájem účasti na této veřejné zakázce, sdělte nám to písemně v nabídkové lhůtě.

Mgr. Bittnerová Jana
ředitelka DDŠ, ZŠ a ŠJ

