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Výzva 
pro zájemce z řad podnikatelských subjektů na dodávky obědů pro 

seniory bydlící na území MČ Praha – Lipence s finančním příspěvkem 
MČ Praha – Lipence 

 

 

Městská část Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence, na základě schválení Radou 

MČ, usnesením č. 68/295, z 68. jednání Rady MČ Praha-Lipence, konané dne 29. 09. 2021, v rámci 

služby pro širokou veřejnost vyzývá zájemce z řad podnikatelských subjektů (dále jen 

„dodavatele“) k podání nabídek k uzavření smlouvy na dodávky obědů seniorům s příspěvkem MČ 

Praha – Lipence. 

 
Předmětem smlouvy bude zhotovení jídla (dále jen oběd) pro seniory – občany Městské části Praha 
– Lipence, přihlášené k trvalému pobytu v této městské části a jeho rozvoz a dodávka oběda do míst 
určení, s termínem plnění od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 s možností prodloužení vždy o jeden rok. 
 
Pro účely výzvy a následné smlouvy se rozumí: 
 
oběd:   polévka, hlavní jídlo včetně přílohy, případně jednorázový obal na jídlo  
místo určení:  odběrné místo, dodání obědů strávníkům v místě jejich bydliště   
   (pobytu) podle seznamu předaného MČ Praha – Lipence 
doba dodání:  doba mezi 11:00 až 13:00 hodinou v pracovní dny v týdnu 
příspěvek MČ: 20,- Kč na osobu a den 
 
Rozsah plnění závisí na zájmu seniorů o zhotovení a dodávku obědů v pracovní dny, tj. mimo sobot, 
nedělí, dnů pracovního klidu, svátků a řádné dovolené poskytovatele. 

 
Dodavatel zajistí pro odběratele obědů písemně informaci k možnosti výběru jídla z nabídky 
jídelního lístku na následující období, zpravidla týden, a to minimálně na týden dopředu.  

 
MČ Praha – Lipence povede evidenci odběratelů obědů (seniorů), podle jednotlivých smluvních 
dodavatelů, které si odběratelé (senioři) sami vybrali. Odběratelé (senioři) si dodávání obědů 
domluví přímo s dodavatelem (osobně, telefonicky, e-mailem), tuto skutečnost jsou povinni 
současně nahlásit na Úřad MČ Praha – Lipence, osobně, telefonicky na číslo: 257 921 167 nebo na 
e-mail: rakova@mclipence.cz.  
 
Změna dodavatele obědů ze strany občanů (seniorů) bude možná vždy od 1. dne dalšího 
kalendářního měsíce.  
 
Faktura od jednotlivých dodavatelů za dodané obědy předaná MČ Praha – Lipence, za uplynulý 
kalendářní měsíc, bude mít náležitosti daňového dokladu a v příloze bude uveden jmenný seznam 
odběratelů a počty fakturovaných obědů.  
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MČ Praha – Lipence uhradí dodané obědy podle seznamu jejich odběratelů, na základě 
 faktury dodavatele, vždy za uplynulý kalendářní měsíc.  
 
Cena oběda může být měněna jen se souhlasem MČ Praha – Lipence, důvodem jsou zejména 
změny sazby DPH, změny cen základních vstupních surovin a energií o více než 10 %  než v době 
uzavření smlouvy. Zvýšení nákladů musí být dodavatelem doloženo. Změna ceny je přípustná max. 
jednou za rok.  

 

Nabídka dodavatele obědů musí obsahovat: 

 
- označení dodavatele (obchodní název, sídlo, IČ, kontakty, bankovní spojení) 
- cenovou nabídku za jeden dodaný oběd do místa dodání, včetně dopravy a případné ceny 
 jednorázového obalu na jídlo, nákladů a výdajů zájemce nezbytných k zajištění dodávky a 
 DPH 
 
Dodavatel musí doložit: 
 
- kopii příslušného podnikatelského oprávnění s koncesní listinou na hostinskou činnost 
- souhlas hygienické stanice o způsobilosti k přípravě stravy 
- doklad o způsobilosti provozovny pro přípravu stravy 
- prohlášení k vozidlu určenému jen pro rozvoz stravy 
 
Termín k podání nabídek je do 12:00 hod. dne 30. 11. 2021 a to: 
 
- poštou nebo osobně do podatelny Úřadu MČ Praha – Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha 5 - 
 Lipence 
 
- datovou zprávou do schránky Úřadu MČ Praha – Lipence: a4da5ui 

 

MČ Praha – Lipence s dodavateli splňujícími všechny podmínky této výzvy uzavře smlouvu na 

dodávku obědů s termínem plnění od 01. 01. 2022. 

 

 

                      

                                                                                                        

                                                                                               Mgr. Lenka Kadlecová v. r. 

                    starostka  
 


