
Objednatel:

Vyřizuje: Ptáčková Monika

Telefon :  499329315
                 608143000

Dodavatel:

Při fakturaci uveďte číslo
objednávky!

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 329 515
E-mail: zoo.dk@zoodvurkralove.cz
IČO: 274 78 246 DIČ: CZ27478246
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Dvůr Králové n. Labem
číslo účtu 196402086/0300

De Heus a.s.
č.p. 144
68501 Bučovice
Tel.: 420517307701
E-mail: info@deheus.cz
IČ: 25321498 DIČ: CZ25321498

Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky

1. roční výroba ZOO A cca 100 tun, roční výroba ZOO C cca 70 tun
2. Jakost a jednotková cena jsou stanoveny v Příloze 1, která je nedílnou součástí této objednávky

II. Cena a způsob placení
1. Celková cena nepřekročí 1 450 000,00 Kč bez DPH za dobu trvání dodávek dle této objednávky.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

III. Termín dokončení a předání
1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do 12. 03. 2018

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 08. 03. 2018

Požaduje: Děd Jiří Schválil:

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: ……………………………………………….

Objednávka č.        B103/2018

Datum: 08. 03. 2018

……………………………………………….
MVDr. Přemysl RABAS

statutární ředitel

……………………………………………….
Dodavatel



1.     roční objem dodávek ZOO A 100 t, ZOO C 70 t
Neuvedeno

(pozn. - výroba KS pro zoo od r.
2006)

2.  dodržení požadovaných kvantitativních a kvalitativních znaků krmiva doplněné
laboratorním rozborem

Ano
(rozbor kdykoliv na požádání)

3.    akceptování intervalu pravidelných dodávek krmiva v rozmezí 4 – 6 týdnů
Neuvedeno

(pozn. - výroba KS pro zoo od r.
2006)

4.schopnost pružně reagovat na změny v množství (event.složení krmiva)
do termínu další dodávky

Ano

5.   schopnost reagovat na mimořádné situace s požadavkem zadavatele na změnu
množství a složení granulátu v rozsahu ročního objemu výroby

Ano

6.    garance kontroly jakosti (původu, certifikace) vstupních surovin vč. premixů
Ano

(vnitropodnikový Plán analýz
vstupních surovin i finálních

7.    garance nepoužívání produktů z palmy olejné minimálně ve výrobě poptávaného krmiva Ano

8.   schopnost aplikovat do krmiva speciální medikaci (probiotika, kokcidiostatika, specificky
účinné látky) podle požadavků objednatele

Ano

9. schopnost dodavatele poskytovat poradenské služby v souladu s nejmodernějšími
poznatky v oblasti výživy zoo zvířat

Ano

10. schopnost spolupracovat se zoo v oblasti vývoje a výzkumu výživy zvířat v zoologických
zahradách (deklarace odborného zázemí - specialista na výživu přežvýkavců, koní atd.)

Ano

11. schopnost prezentace poznatků a zkušeností získaných viz bod č. 9 na setkáních
odborníků v oblasti výživy zoo zvířat.

Ano

12. certifikace jakosti výroby krmiv a správné výrobní praxe ( HACCP, ISO )
Ano

(HACCP Ano, ISO Ano - certifikáty
přiloženy)

          Součástí nabídky musí být prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 53, § 53, § 62 zákona 137/2006 Sb. v platném
znění (po novelizaci zákonem č. 55/2012 Sb.) a čestné prohlášení uchazeče o ekonomické
a finanční způsobilosti splnit poptávanou roční dodávku krmiva (doložení ročního objemu

výroby).

Ano
(kvalifikace i čestné prohlášení o

ekonomické způsobilosti
doloženy),

(roční objem výrovy neuveden)

ZOO A - 9,35 Kč / kg
ZOO C - 7,51 Kč / kg

(bez DPH)

výroba do 5 pracovních dnů
od přijetí objednávky

příloha stávajících etiket KS

certifikace SGS - KAT systém,
certifikace správné výrobní praxe

Výpis z živnostenského rejstříku

výzkumné pracoviště De Heus
Animal Nutrition, NL

Universita Wageningen and
Research Centre, NL

výroba KS pro ZOO Liberec,
ZOO Košice

bonusová data

Příloha 1 - Jakost a kvalita dle vyhodnocení nabídky a jednotkové ceny

De Heus a. s.Požadované parametry


