Školní jídelna Milovice
Dukelská 320, 289 23 Milovice
jako zadavatel

VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
Na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s § 6 zákona číslo 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon ) a v souladu se směrnicí města
Milovice
č.5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi
1. Identifikační údaje o zadavateli
název :
Školní jídelna Milovice
sídlo :
Dukelská 320, 289 23 Milovice
právní forma :
příspěvková organizace
IČ :
75034476
statutární zástupce :
Iveta Pelcová, ředitelka
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2.1 Název zakázky

„ Myčka na černé

nádobí TOPTECH 923 - GOLD “

2.2 Stručný popis zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka myčky na
černé nádobí
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky 300 000,- Kč včetně DPH
s příslušenstvím (mycí koše,vstupní,výstupní stoly,změkčovač vody a další zařízení ).
2.4 Místo plnění zakázky
Školní jídelna Milovice, Dukelská 320, 28923 Milovice
2.5 Doba plnění zakázky
předpokládané plnění 9/2010
3. Informace o možnostech vyžádat si doplňující informace
Zadávací dokumentaci a doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u paní Ivety Pelcové , ředitelky
Školní jídelny Milovice, na adrese Dukelské 320, 289 23 Milovice, tel. 325577439, e-mail -

sj.milovice@tiscali.cz .
4. Způsob a lhůta pro podání nabídek
Uchazeči mohou podat nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence jako doporučenou zásilku
s doručenkou na adresu sídla zadavatele, nebo osobně proti podpisu o příjmu v podatelně sídla
zadavatele ve dnech PO – PÁ od 7.00 do 14.00 hod.

Nabídky musí být podány v zalepené obálce, s uvedením obchodního jména a adresy uchazeče,
označené
„ Dodávka Myčky na černé nádobí TOPTECH923-GOLD “ – NEOTVÍRAT“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.8.2010 (čtvrtek) v 14:00 hod
5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů
Uchazeč musí mít oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu plnění.
6. Posuzování nabídek a kriterium pro zadání zakázky
Posouzení a hodnocení nabídek provede ředitelka Školní jídelny Milovice, v souladu se směrnicí č.
5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi, která rozhodne o zadání zakázky.
Rozhodnutí o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči zasláno do 7 pracovních dnů od data
rozhodnutí. Stejným způsobem budou informováni i ostatní uchazeči, kteří podají nabídku která splní
požadavky zadavatele.
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání zakázky je cena

V Milovicích dne10.8.2010

vyvěšeno dne : 10.8. 2010
sejmuto dne :

Iveta Pelcová v.r.
ředitelka Školní jídelny Milovice

