VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace
Sídlo:
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
IČO:
00346292
Telefon:
545 113 101
E-mail:
info@zzsjmk.cz
Zastoupený:
MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
Zadavatel je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
ZADAVATEL:

Veřejná zakázka:

„Úklid pracoviště a údržba venkovních ploch VZ Znojmo“

Tímto si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého
rozsahu.
Nabídkou se rozumí návrh na uzavření příslušné rámcové smlouvy o dílo, podepsaný
statutárním orgánem nebo jiným oprávněným zástupcem, doložený příslušnými písemnými
doklady podle těchto podmínek. Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Za tímto účelem zadavatel stanoví tyto podmínky zadání:
1.

Předmět plnění

1.1. Předmětem veřejné zakázky je:
a) úklid pracoviště zadavatele ve Znojmě, a to v rozsahu dle technické
specifikace, která je přílohou č. 1 rámcové smlouvy o dílo a dle pasportu ploch,
který je přílohou č. 2 rámcové smlouvy o dílo,
b) údržba venkovních ploch pracoviště zadavatele ve Znojmě dle přílohy
č. 3 rámcové smlouvy o dílo,
c) údržba venkovní zeleně pracoviště zadavatele ve Znojmě dle přílohy
č. 3 rámcové smlouvy o dílo.
1.2. Závazek k plnění dle čl. 1.1. písm. a) této výzvy bude plněn pravidelně (denně, týdně,
měsíčně, půlročně, ročně) dle technické specifikace a pasportu ploch, které jsou
přílohou č. 1 a č. 2 rámcové smlouvy o dílo.
1.3. Závazek k plnění dle čl. 1.1. písm. b) a písm. c) této výzvy bude plněn po dobu trvání
rámcové smlouvy o dílo v rozsahu dle jednotlivých dílčích výzev (objednávek)
zadavatele.
1.4. Součástí díla není dodávka toaletního papíru, papírových ručníků do zásobníků,
tekutých mýdel a pytlů na infekční odpad, kterou zajistí zadavatel.
2.

Termín, způsob a místo plnění

2.1. Závazek je platný ode dne účinnosti příslušné smlouvy, která bude uzavřena na dobu
určitou od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2021. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v obchodních
podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

2.2. Místem plnění se rozumí pracoviště zadavatele: Pražská 3872/59a, Znojmo.
3.

Návrh smlouvy, včetně platebních podmínek a podmínek, za nichž je možno
překročit výši nabídkové ceny

3.1. Návrh rámcové smlouvy o dílo je pro účastníka závazný, účastník není oprávněn při
zpracování návrhu smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, vyjma
případů uvedených dále.
3.2. Účastník doplní do návrhu smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném
rozsahu, údaje týkající se hodnotícího kritéria a další údaje stanovené zadavatelem
(údaje v textu vyznačené údajem „[bude doplněno]“ nebo „vyplní dodavatel“).
3.3. Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo
osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Pokud tato osoba činí úkon na základě plné
moci či pověření, postačuje, aby byla příslušná plná moc předložena v prosté kopii.
3.4. Návrh smlouvy bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo bude opatřen
klasickým podpisem a naskenován.
3.5. Cena díla bude splatná vždy po skončení kalendářního měsíce za celý tento měsíc ve
lhůtě do 30 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování (faktury/daňového dokladu).
Lhůta splatnosti faktury je 30 dní. Platební podmínky jsou podrobněji vymezeny
v návrhu rámcové smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí této výzvy.
3.6. Změna výše ceny díla bude možná pouze na základě dohody obou stran o změně
rámcové smlouvy o dílo a v důsledku zákonné změny sazby DPH.
4.

Způsob stanovení ceny díla

4.1. Nabídková cena bude stanovena jako pevná. Cena bude přitom stanovena zvlášť pro
dílo:
 dle čl. 1.1. písm. a) výzvy jako paušální cena za měsíční úklid v Kč bez DPH,
 dle čl. 1.2. písm. b) výzvy jako součet jednotkových cen za jednotlivé dílčí úkony
stanovené v příloze č. 3 rámcové smlouvy o dílo, tj. součet jednotkových cen za
provedení těchto úkonů:
- údržby parkovací plochy,
- údržby parkovací plochy kryté,
- údržby parkovací plochy vně areálu,
- údržbu areálové komunikace,
- údržby chodníků a zpevněných ploch.
 dle čl. 1.3. písm. c) výzvy jako součet jednotkových cen za úkony stanovené v příloze
č. 3 rámcové smlouvy o dílo, tj. cena za provedení těchto úkonů:
- údržby zatravněné plochy – parkového trávníku,
- údržby zatravněné plochy – květnatého trávníku,
- údržby parkovací plochy.
4.2.
Účastník nabídkovou cenu vyplní do přílohy č. 1 (Návrh rámcové smlouvy o dílo), do
přílohy č. 3 smlouvy (Ceník), a rovněž do přílohy č. 4 této výzvy (Rozpočet pro účely
hodnocení).
4.3.
Součástí ceny díla budou veškeré náklady vynaložené zhotovitelem na splnění jeho
závazku k plnění podle čl. 1.1. této výzvy v místě podle čl. 2.2. této výzvy.
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4.4.

5.

Součástí ceny díla bude rovněž DPH (u plátců DPH) dle platné legislativy. Za
správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost účastník/zhotovitel.
Požadavky na prokázání kvalifikace

Splnění kvalifikačních předpokladů je povinné pro všechny dodavatele o veřejnou zakázku.
Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů postačuje předložit v prosté kopii. Nesplní-li
účastník kvalifikační předpoklady, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel si
vyhrazuje právo vyžádat od dodavatelů doplnění dokladů prokazujících kvalifikační
předpoklady.
5.1. Základní způsobilost
Účastník předloží čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 této výzvy,
ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
5.2. Profesní způsobilost
Účastník předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení,
- živnostenské oprávnění v příslušném oboru.
5.3. Technické kvalifikační předpoklady
Účastník prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením
následujícího dokladu:
 Obdobně jako dle §79 odst. 2 písm. b) seznam významných služeb obdobného
charakteru realizovaných zhotovitelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění. Ze seznamu významných služeb (příp. smlouvy a dokladu)
musí jednoznačně vyplývat, že zhotovitel v uvedeném období realizoval alespoň
3 významné služby, přičemž za významnou službu se pro účely této výzvy považuje
úklidová služba prostor v rozsahu nejméně 1 300 m2 podlahové plochy.
 Obdobně jako dle §79 odst. 2 písm. c) zákona předložením seznamu techniků
(manažera zakázky = vedoucího úklidových prací), kteří se budou podílet na plnění
veřejné zakázky a to zejména technika zajišťující kontrolu jakosti. Účastník doloží
čestným prohlášením, že technik/technici mají min. středoškolské vzdělání, praxi
v oboru úklidových služeb min 5 let a trestní bezúhonnost.
 Obdobně jako dle §79 odst. 2 písm. j) předložením přehledu nástrojů nebo
pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít zhotovitel při plnění
této zakázky k dispozici. Účastník doloží čestné prohlášení, z něhož bude vyplývat,
že bude mít pro plnění zakázky následující požadované vybavení: viz tabulka níže:
Požadovaný nástroj, pomůcka, provozní a technické zařízení

Počet ks

Podlahový mycí stroj s chodící, stojící nebo sedící obsluhou
Úklidový dvoukbelíkový vozík
Průmyslový vysavač klasický
Jednokotoučový stroj

1
1
1
1

3

6.

Způsob hodnocení nabídek

6.1. Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jednoho kritéria, kterým je nejnižší
nabídková cena celkem za předmět plnění.
7.

Podání nabídky

7.1. Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje dostupného na adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html.
7.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 08. 2019 v 10:00 hod. K pozdě podaným
nabídkám se nepřihlíží.
7.3. Zadavatel doporučuje, aby byla celá nabídka vložena jako jeden dokument souboru
PDF, a to s výjimkou návrhu smlouvy, který bude, pokud možno, opatřený zaručeným
elektronickým podpisem.
7.4. Otevírání nabídek proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a je neveřejné.
7.5. Výsledky tohoto zadávacího řízení budou vyvěšeny v elektronické podobě na profilu
zadavatele na Protikorupčním portále JmK:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html.
8.

Ostatní podmínky

8.1.
8.2.

Nabídka musí být podána v českém jazyce a ceny v ní uvedené vyjádřeny v Kč.
Účastník nemá nárok na náhradu jeho nákladů spojených s jeho účastí v tomto řízení
veřejné zakázky.
Zadavatel umožní účastníkům prohlídku místa plnění veřejné zakázky za účelem zjištění údajů
nezbytných pro zpracování nabídky, a to dne 14. 08. 2019 v 09:00 hod.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky v této zadávací dokumentaci stejným
způsobem, jak byly vyhlášeny, a to aktualizacemi prostřednictvím Profilu zadavatele na
Protikorupčním portále Jihomoravského kraje
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html. Proto v termínu platnosti
této veřejné zakázky pravidelně sledujte výše uvedenou webovou stránku.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku
zrušit.
Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů).

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.
8.7.
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V Brně dne 09. 08. 2019

Za zadavatele:
Digitálně podepsal

MUDr. Hana MUDr. Hana
Albrechtová
Albrechtová Datum: 2019.08.09
07:56:11 +02'00'
……………………………
MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka

Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh rámcové smlouvy o dílo – obchodní podmínky včetně příloh
Příloha č. 2 – Krycí list
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 4 – Rozpočet pro účely hodnocení

Vyřizuje:
Mgr. Olga Kratochvílová
kratochvilovao@zzsjmk.cz
tel.: + 420 545 113 114, mob.: +420 702 246 645
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