
 
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova,                        

            Studentská ul. 2,  
            Studentská ul. 4/2, 796 01 Prostějov 

IČO: 44159960, tel. 582 301 411 
 

Příloha č. 1 - zadávací dokumentace 
k výzvě k podání nabídky na dodávku potravin do školní jídelny na rok 2018  

 
Předmět zakázky:  Masné výrobky a uzenina 
 

Identifikace zadavatele: 
 

Název: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 
 

Sídlo: 796 01 Prostějov, Studentská ul. 4/2 
Zastoupená: RNDr. Ing. Rostislav Halaš 

582 301 402 
halas@rg.prostejov.cz 

IČ: 44159960 
Kontaktní osoby: Helena Hrubá – vedoucí školní jídelny 

582 301 422; hruba@rg.prostejov.cz 
 
Ing. Jana Cesarová - ekonomka 
582 301 412; cesarova@rg.prostejov.cz 

 
 

Specifikace:  
Předpokládané   množství  v M.J.  

1. uzená rolovaná plec  bez kosti kg 130 

2. uzená vepřová pečeně bez kosti kg 40 

3. šunka kg 32 

4. šunková klobása kg 26 

5. jemné párky kg 146 

6. 
anglická slanina 
 

kg 
35 
 

 
 

Poznámky 

Pro účely srovnání cen zadavatelem jsou v zadání i v krycím listu uvedeny u většiny komodit pro 
zjednodušení měrné jednotky např. 1 kg, 1 l, přestože je zboží dodáváno v jiném balení. Uchazeč 
si cenu za případné jiné balení přepočítá na měrnou jednotku uvedenou v zadání krycího listu.  

 
Smluvní podmínky zakázky:  
Každý uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli ve dvojím vyhotovení podepsanou rámcovou kupní 
smlouvu na dodávky na rok 2018. 
 
Smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  
Uchazeč musí v této smlouvě akceptovat nárok zadavatele na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží, které 
mělo být dodáno, za každý byť i jen započatý den prodlení.  
 
Uchazeč v souvislosti s předmětem smlouvy hrazené z veřejných prostředků souhlasí se zveřejněním 
kupní smlouvy a jejího obsahu tak, jak je, na webových stránkách zadavatele a v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2016 Sb., zákon o registru smluv a tuto skutečnost bere na vědomí. 
 
 
 



 
Doba plnění zakázky: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 včetně. 
Místo plnění zakázky:  Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 
 
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:  
Uchazeč stanoví nabídkovou, rozumí se jednotkovou cenu v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě a 
společně s dalšími zadávacími podmínkami ji uvede v nabídkovém listu nabídky (příloha č.5). 
 
Kvalifika ční předpoklady zadavatele a požadavek na předložení smlouvy:  
Uchazeč předloží požadované dokumenty v souladu s výzvou. 
 


