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Naše č. j.: 914/2022/MÚVA 

Naše ev. č.: 20220006900 

Počet listů: 4 

Počet příloh: 7  

Sp. zn./skart. zn.: 91.1/V/5 

 
 

Výzva k podání cenové nabídky 
 
 
Město Vamberk vyhlašuje v souladu s ustanovením § 31, v návaznosti na § 6 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účelem 
zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce s městem smlouvu, 
následující výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

 
 

„Zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců  
Základní školy Vamberk“  

 
 
 
1/ Vymezení předmětu plnění zakázky: 
 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek na služby. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.  
Předmětem plnění této zakázky je zajištění školního stravování pro žáky a zaměstnance 
Základní školy Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou, Komenského 95, 517 54 Vamberk.  
Rozsah veřejné zakázky je vymezen předpokládaným množstvím menu denně, které je 
následující: 220 poledních menu pro žáky Základní školy Vamberk a 20 poledních menu pro 
zaměstnance Základní školy Vamberk. 
Zajištění stravování znamená přípravu jídel v nebytových prostorách poskytnutých účastníkovi 
zadavatelem na základě nájemní smlouvy, výdej jídel pro žáky a zaměstnance, odvoz zbytků a 
údržbu pronajatých prostor v objektu zadavatele. 
Podmínkou plnění veřejné zakázky je pronájem prostor k podnikání a movitých věcí určených 
k přípravě a výdeji jídel na základě samostatné smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých 
věcí. 
Nájemce je oprávněn ve své volné kapacitě, a aniž by jakkoliv omezil školní stravování, 
poskytovat stravovací služby i pro další odběratele.  
Provoz bude zahájen od 01.11.2022. 
 
2/ Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:  
Účastník o zakázku prokáže kvalifikaci následujícím způsobem: 
 
Základní způsobilost: 
Pro účely podání nabídky účastník prokazuje splnění základní způsobilosti pouze 
prostřednictvím čestného prohlášení uvedeném v příloze č. 2. 
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Profesní způsobilost:  
- Výpisem  z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné 

evidence, pokud je v  ní zapsán. 
- Dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel požaduje, aby byl uchazeč 
na základě dokladu o oprávnění k podnikání oprávněn vykonávat činnost spočívající 
v přípravě a výrobě jídel a v provozování stravovacích služeb. 

- Dokladem o tom, že účastník je registrován v Rejstříku škol a školských zařízení (dále jen 
„rejstřík“) vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) nebo 
nejpozději ke dni podání nabídky podal žádost o registraci účastníka do rejstříku, a to 
předložením příslušné žádosti s podacím razítkem MŠMT dokládající osobní podání žádosti 
nebo předložením příslušné žádosti a dokladu prokazujícího doručení zásilky MŠMT 
prostřednictvím doručovatele. 

 
3/ Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Účastník prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:  
a) Celkovou rekapitulací na krycím listu rozpočtu – tj. celkovou předpokládanou výši dotace 

zřizovatele na žáky při předpokládaném odběru 42.900 obědů za rok (dle kvalifikovaného 
odhadu). 
 
Kvalifikovaný odhad: 
Počet obědů denně, na které doplácí zřizovatel školy 220 
Počet dnů, kdy žáci odebírají obědy 195 
220 x 195 = 42.900 odebraných obědů za rok 
 
Výpočet celkové nabídkové ceny bude proveden dle následujícího vzorce: 
výše požadované dotace zřizovatele na žáka x 42.900 = celková nabídková cena 

 
b) Účastník prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením částky požadované dotace na 

formuláři v příloze č. 3. 
 
4/ Obchodní podmínky 
 
Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 této 
výzvy. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná účastníkem nesmí být v 
rozporu s tímto návrhem smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění 
a podmínky zadavatele v tomto návrhu smlouvy uvedené. Součástí nabídky bude účastníkem 
podepsaný návrh nájemní smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za účastníka, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob 
jednání. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka 
účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového účastníka z další účasti v 
zadávacím řízení. 
 
Smlouvu o zajišťování služeb v oblasti školního stravování uzavře vybraný účastník se 
zřizovatelem ZŠ Vamberk tj. Městem Vamberk, kde dodrží nabízené ceny. 
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Závazným požadavkem na obsah smlouvy o zajišťování služeb v oblasti školního stravování je 
dodržení závazných cen jídel pro koncového strávníka:  
 
Polední menu pro strávníka od 7 do 10 let:  35,00 Kč bez DPH 
Polední menu pro strávníka od 11 do 14 let: 37,00 Kč bez DPH 
Polední menu pro strávníka od 15 let výše:  40,00 Kč bez DPH 
 
s tím, že rozdíl mezi celkovou cenou jídla a cenou jídla pro koncového strávníka bude kryt 
dotací hrazenou zřizovatelem, jejíž výše vzejde z této soutěže.  
 
Dále bude s vítězným účastníkem ze strany Základní školy Vamberk, okres Rychnov nad 
Kněžnou, Komenského 95, 517 54 Vamberk uzavřena samostatná smlouva o zajištění 
závodního stravování zaměstnanců školy, kterou se vítězný účastník zaváže zajistit stravování 
zaměstnanců školy s tím, že cena za polední menu bez DPH nepřesáhne částku rovnající se 
ceně poledního menu pro strávníka od 15 let výše navýšenou o 15%. /Tj. nejvyšší přípustná 
cena bude stanovena dle vzorce: (40,00 Kč + výše požadované dotace zřizovatele na žáka 
vzešlá z nabídky uchazeče) x 1,15 = nejvyšší přípustná cena za polední menu pro 
zaměstnance školy bez DPH/. Ze strany zaměstnavatele bude hrazen příspěvek 
zaměstnancům ve výši nejméně jedné poloviny ceny.   
  
5/ Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele 
 
Účastník podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním: 

a) krycí list, 
b) obsah nabídky, 
c) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů, 
d) vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky,  
e) návrh nájemní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  

 
Účastník výběrového řízení může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku. 
 
6/ Místo plnění: 
 
Místem plnění je: Školní jídelna Základní školy Vamberk, Komenského 95, 517 54 Vamberk. 
 
7/ Lhůta pro podání nabídek: 
 
Lhůta pro podání nabídky končí dne 15.08.2022 v 09:00 hodin.  
 
8/ Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií: 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je celková ekonomická 
výhodnost nabídky, tj. celková výše předpokládané dotace zřizovatele na žáky při 
předpokládaném odběru 42.900 obědů za rok (dle kvalifikovaného odhadu uvedeného v bodě 
3/). Nabídka s nejnižší předpokládanou dotací zřizovatele bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější.  
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9/ Místo pro podání nabídek a způsob označení nabídek: 
 
Nabídky se předávají v uzavřené obálce opatřené na uzavření identifikací uchazeče a 
označené: „Zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců Základní školy 
Vamberk“ – NEOTEVÍRAT. 
Nabídky musí být doručeny nejpozději do 09:00 hodin dne 15.08.2022 buď osobně na 
podatelnu Městského úřadu Vamberk nebo poštou na adresu: 
 
Město Vamberk 
Husovo náměstí 1 
517 54 Vamberk 
 
Veřejné otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 15.08.2022 v 09:05 hodin v kanceláři 

starosty města v sídle zadavatele.  
 
10/ Práva zadavatele: 
  

 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací 
dokumentaci, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace 
nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem 
uchazečům o veřejnou zakázku písemnou formou.  

 Zadavatel si vyhrazuje před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit příp. vyjasnit 
informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.  

 Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit výběrové řízení. Zadavatel si vyhrazuje 
právo odmítnout všechny nabídky. 

 

 
Mgr. Jan Rejzl 
starosta města  
 
Ve Vamberku 15.07.2022 
 
 
Zadavatel umožní všem zájemcům oprávněným k předložení nabídky prohlídku místa plnění. 
Prohlídka místa plnění bude umožněna po dohodě s Ing. Martinou Juskovou, tajemníci Městského 
úřadu Vamberk, tel.: 494 548 112 nebo 605 006 265, e-mail: juskova@vamberk.cz 

 
Seznam příloh: 
 
Vzor „krycího listu“ – příloha č. 1 
Čestné prohlášení – příloha č. 2  
Formulář pro zpracování cenové nabídky – příloha č. 3 
Nájemní smlouva – příloha č. 4 
Plánek školní jídelny – příloha č. 5 
Soupis dlouhodobého majetku – příloha č. 6 
Soupis drobného majetku – příloha č. 7 
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