OBEC VÍTĚZNÁ
Vítězná 123, PSČ 544 62 Vítězná
dále též „obec“ a rovněž „zadavatel“

Výzva k podávání nabídek
na akci výběr dodavatele na zajištění občerstvení v rámci konání obecní slavnosti dne
02.07.2016 pod názvem:

„Den obce 2017“
1. Identifikace zadavatele
Název:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Tel.:
e-mail:
Statutární zástupce:

Obec Vítězná
00278432
CZ00278432
Vítězná 123, 544 62 Vítězná
499 395 263, 603 868 177
starosta@vitezna.cz
Petr Hrubý

Přípravou zadání byl pověřen starosta obce Petr Hrubý.
2. Druh a předmět poptávky
Předmětem poptávky je zajištění občerstvení pro návštěvníky a účinkující při konání obecní
slavnosti v prostoru hlavního kulturního programu na poz.par.č.200/3 v k.ú.Kocléřov, a
souvisejících a to ve dnech 01.- 02.07.2017 v době od 9,00 - 02,00 hod.
3. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva a Závazné podmínky ze dne 22.03.2017.
4. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů
a) Základní kvalifikační předpoklady - uchazeč vlastní platné oprávnění pro stánkový prodej
občerstvení a splňuje podmínky uložené hygienickými předpisy.
b) Profesní kvalifikační předpoklady - reference ze zajištění obdobných akcí v posledních
třech letech.
c) Úhrada poplatku za prodej občerstvení v prostoru hlavního kulturního programu na louce u
hlavního podia a souvisejících pozemcích min. ve výši 20 000,-Kč
5. Doba a místo plnění
Termín zahájení slavností je 01.07.2017 v 9,00hod. a ukončení slavností je 02.07.2017 v
02,00hod.
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Místem plnění poptávky je území poz.par.č.200/3 v k.ú. Kocléřov v obci Vítězná, místní část
Kocléřov.
6. Specifikace nabídky
Uchazeč je povinen předložit nabídku, jejíž součástí je i návrh smlouvy. Nabídka musí být
předložena ve dvou vyhotoveních, jeden originál a jedna prostá kopie. Předložený návrh
smlouvy musí obsahovat požadavky uvedené v "Závazných podmínkách" ze dne 22.03.2017,
která jsou přílohou této výzvy. Nabídka musí být zpracována minimálně v rozsahu těchto
ukazatelů, které požadujeme citovat v návrhu smlouvy:
- přehled minimálně nabízeného sortimentu jídel a nápojů
- reference u zajišťování podobných akcí
- nabídnutá výše příspěvku na zajištění kulturního programu
- počet vytvořených míst k sezení v členění na zastřešená a nezastřešená místa
- jiný přínos pro akci
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních a obchodních
podmínek
Na základě vymezení předmětu poptávky, obsaženého v této zadávací dokumentaci a přijetí
závazku plnění podmínek vyplývajících ze Závazných podmínek z 22.03.2017, stanoví
uchazeč výši finančního příspěvku na zajištění nedotovaného kulturního programu obecní
slavnosti, kterou je ochoten smluvně zaplatit na účet zadavatele č.1303703349/0800 vedený u
ČS a.s. Náchod, a to nejpozději 15.06.2017.
8. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny pomocí těchto hodnotících kritérií:
- nabízený sortiment jídel a nápojů
- reference u zajišťování podobných akcí
- nabídnutá výše příspěvku na zajištění kulturního programu
- počet vytvořených míst k sezení v členění na zastřešená a nezastřešená místa
- jiný přínos akci
9. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky v písemné podobě je možné podávat nejpozději do 01.05. 2017 do 12.00 hod.
Lhůta, ve které lze podávat nabídky, počíná běžet dnem následujícím po zveřejnění oznámení
zadávacího řízení na úřední desce obecního úřadu Vítězná a končí dne 01.05.2017 v 12:00
hodin. Nabídky lze podávat osobně v sídle obce Vítězná, Vítězná 123, 544 62 Vítězná, a to
v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14:00 hodin nebo doporučeně poštou na adresu
zadavatele. Obálka bude zřetelně označena zkráceným názvem poptávky, tj. „občerstvení
Den obce 2017“ a nápisem „NEOTVÍRAT“, a na uzavření opatřena parafou uchazeče.
10. Zadávací lhůta, otevírání obálek
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svojí nabídkou) počíná běžet dnem
otevírání obálek a končí 31. 07. 2017.
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Otevírání obálek bude probíhat v sídle zadavatele, tj. na obecním úřadě obce Vítězná,
Kocléřov 123, dne 01.05. 2017 ve 13:00 hodin. Otevírání obálek se může zúčastnit jeden
zástupce uchazeče.
11. Název, sídlo, telefon nebo fax zadavatele
Název: Obec Vítězná
Sídlo: Kocléřov č.p. 123, 544 62 Vítězná
Zastoupená: Petrem Hrubým, starostou obce
IČ: 00278432
Kontaktní osoba: Petr Hrubý
Telefon: +420 603 868 177 / +420 499 395 263,
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Náchod
Číslo účtu: 1303703349/0800
12. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
a. nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána
uchazečem, každý list nabídky bude očíslován a celá nabídka neoddělitelně
spojena tak, aby bez násilného porušení tohoto spojení nebylo možno žádný list
volně vyjmout.
b. nabídka musí obsahovat mimo stanovené a zákonem předepsané podmínky,
obchodní název firmy, její sídlo s přesnou adresou, IČ a DIČ uchazeče, podpis
odpovědného zástupce, telefonní, faxové a příp. e-mailové spojení. Tyto údaje
musí být uvedeny na krycím listu nabídky.
c. návrh smlouvy o dílo bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah
obchodních podmínek aj. základních ujednání, do kterého uchazeč mj. doplní
konkrétní znění příslušných údajů, včetně těch, které jsou kritérii pro hodnocení
nabídky.
13. Práva zadavatele
a. zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení
b. zadavatel si vyhrazuje právo ve smlouvě upřesnit její konečné znění, s výjimkou
podmínek, uvedených v zadávací dokumentaci a podmínek, které jsou předmětem
hodnocení
c. zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Ve Vítězné dne 22.03.2017

Petr Hrubý, starosta obce
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