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Věc: Výzva k podání nabídky na dodavatele stravy pro školní jídelnu – výdejnu  Hotelové 
školy,  Praha 10, Vršovická 43     

 

 
 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 
Hotelová škola Praha 10, Vršovická 43 
příspěvková organizace 
zastoupená Mgr. Petrem Vomelou, ředitelem školy  
IČ : 60461713 
Kontaktní osoba: Iva Kunášková, tel.: 271 001 539  
 
B. DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY 
 
Zakázka - veřejná zakázka malého rozsahu  
 
Předmět – dodavatel stravy pro školní jídelnu – výdejnu, Hotelová škola Praha 10, Vršovická 43 
 
 
Základní požadavky pro dodavatele stravy: 
 
• dodat kompletní oběd (polévku, hlavní jídlo, ovoce nebo zákusek, nápoj, mléko) na naši 
výdejnu stravy Hotelová škola Praha 10, Vršovická 43, a to nejpozději do 10:30 hodin každý školní 
den  
• možnost výběru hlavního jídla alespoň ze 3 možností 
• dodávky stravy zahájit 1. 9. 2017 
• zabezpečit účtování stravného strávníkům tak, aby platba byla provedena bezhotovostně, 
kreditním nebo inkasním způsobem 
 
Z naší strany zabezpečujeme: 
• kompletní výdej stravy našimi zaměstnanci 
• využití našich vlastních gastronádob a termoportů 
• počet strávníků je cca 300 – 330,  
 
Další podrobnosti je možné projednat při osobním jednání. 
 
Nabídka by měla obsahovat: 
• informaci o splnění výše uvedených požadavků 
• cenovou nabídku (rozdělit cenu potravin, náklady na výrobu a náklady na dopravu)  
• reference na odběratele 
 

Termín zahájení dodávek – 1. 9. 2017  

Obchodní podmínky – návrh smlouvy 

Smlouva dodávky stravy bude uzavřena dle standardních všeobecných obchodních podmínek, 
přičemž nabídková cena musí být v souladu s cenou uvedenou ve smlouvě. 
Nabídková cena musí být platná po celý školní rok 2017/ 2018. 
 
C. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit, doplnit nebo změnit soutěžní podmínky, a to všem účastníkům 
shodně a stejným způsobem, do doby podání nabídek. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž a dále pak právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
Náklady na vyhotovení nabídky, popř. další náklady spojené s účastí v soutěži nese uchazeč. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet zájemcům podané nabídky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo před vyhlášením výsledků výzvy k podání nabídky  
ověřovat a upřesňovat informace uváděné v nabídkách a jednat s uchazeči za účelem  
získání dalších doplňujících informací potřebných k určení pořadí výhodnosti nabídek. 
Doručením informace o výběru nejvhodnější nabídky nevzniká mezi zadavatelem a uchazečem  
právní vztah.  
 
D. ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY VČ. PLATEBNÍCH PODMÍNEK 
 
Cena bude zpracována jako komplexní vždy s údajem bez DPH a včetně DPH. 
Případné dotazy uchazeče budou zodpovězeny na tel. čísle 271 001 539 (Iva Kunášková). 
 
E. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
 
Doložení oprávnění k dané činnosti - Živnostenský list a výpis z Obchodního rejstříku. povolení 
k výrobě stravy pro školní jídelny. 
 
 
F. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
Hodnocení proběhne na základě ceny, šíře nabídky a posouzení referencí. 
 
G. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK  
 
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15. 6. 2017 v 15,00 hod. 
Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat elektronicky (emailem), poštou i osobně: 
 
Hotelová škola  
Vršovická 43 
150 00 Praha 5 
reditel@shs.cz 
Osobní příjem ve dnech pondělí - pátek od 9,00 do 15,00 hodin 
 
Pro podání nabídky je rozhodující doba převzetí nabídky naším pracovníkem v uvedeném místě, a to 
jak elektronicky, tak poštou i osobně. 
 

Vyhodnocení předložených nabídek se uskuteční dne 16. 6. 2017 v 10.00 hod. v sídle 

zadavatele.  

 

Výsledek výběrového řízení bude písemně sdělen všem uchazečům. 

 

 

 

 

        Mgr. Petr Vomela 

             ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


