Výzva k podávání nabídek
1. Název veřejné zakázky
Provádění úklidových služeb

2. Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice
63217066
Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: podlimitní sektorová veřejná zakázka na služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb pro Dopravní podnik
města Pardubic a.s. v období od 1. listopadu 2018 do 31. října 2020.

4. Požadavky na kvalifikaci
Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl základní způsobilost pro účast v zadávacích
řízeních dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy aby měl základní způsobilost dle
§ 74 zákona.
Zadavatel bude požadovat prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů až po vybraném dodavateli, a to předložením čestného prohlášení,
eventuálně, v případě pochybností o splnění kritérií základní způsobilosti, i jinak.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady, pokud je oprávněn k podnikání
v oboru odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel bude požadovat prokázání profesních kvalifikačních předpokladů až po
vybraném dodavateli, a to doložením kopie oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky.
Technické kvalifikační předpoklady:
Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, jestliže v posledních třech letech
realizoval referenční zakázky, a to:
 alespoň 2 zakázky zahrnující úklid vnitřních prostor budov
 alespoň 2 zakázky zahrnující hloubkové čištění čalouněného nábytku (sedadla,
židle, křesla).
Alespoň jedna z referenčních zakázek musí mít finanční objem přesahující 1 mil. Kč.
Zadavatel
nepřipouští
prokazování
technické
kvalifikace
prostřednictvím
subdodavatele.
Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení, v němž budou pro jednotlivé zakázky uvedeny
nejméně tyto údaje:
 identifikace objednatele (včetně kontaktních údajů na kontaktní osobu
objednatele, u níž je možné referenci ověřit),
 specifikace předmětu plnění v rozsahu nutném pro posouzení, zda zakázka
naplňuje znaky referenční zakázky,




finanční objem dodávky ve vztahu k předmětu plnění naplňující znaky
referenční zakázky
rok a měsíc plnění zakázky.

Čestné prohlášení bude podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou
dodavatele zastupovat.
Ekonomické kvalifikační předpoklady:
Dodavatel splňuje ekonomické kvalifikační předpoklady, pokud je pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou činností, která je předmětem této zakázky, přičemž
limit pro úhradu pojistného plnění musí být nejméně 5 mil Kč.
Zadavatel bude požadovat prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů
až po vybraném dodavateli, a to předložením pojistky nebo její kopie.

5. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce v tištěné podobě.
Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a budou vhodným
způsobem chráněny proti manipulaci.
Nabídka bude obsahovat alespoň:
 identifikace zájemce;
 projev vůle podat nabídku na poptávané služby
 čestné prohlášení k technické kvalifikaci – seznam referenčních zakázek v
rozsahu dle kapitoly 4. této výzvy;
 prezentaci uchazeče – popis historie, současnosti, zaměření uchazeče apod.;
 cenovou nabídku, která bude zpracována ve členění dle následující tabulky,
která svou strukturou odpovídá členění příloh č. 1 a 2 této výzvy. Ceny budou
uvedeny bez DPH a budou zahrnovat veškeré náklady. Pro účely uzavření
smlouvy bude následně cena za úklidové práce dle přílohy č. 2 rozpočítána na
úklidové práce dle jednotlivých bodů přílohy č. 2 a tento rozpis (příloha č. 3 této
výzvy) bude součástí smlouvy jako její příloha č. 3 (podepsaný návrh smlouvy ani
přílohu č. 3 není třeba přikládat k nabídce).
Cenová položka
Cena Kč bez DPH
Cena za denní úklid 1 vozidla1)
Cena za velký úklid 1 vozidla1)
Cena za úklid po opravě 1 vozidla1)
Cena za čistění látkou polstrovaných
sedaček v jednom vozidle1)
Měsíční cena za úklidové práce dle přílohy
č. 2 výzvy2)
1) Uveďte cenovou nabídku za úklid jednoho dvanáctimetrového vozidla v rozsahu
specifikovaném přílohou č. 1 této výzvy. Zadavatel provozuje i deset 15-ti metrových vozidel (viz
příloha č. 1), uchazeč je oprávněn na základě smlouvy účtovat za úklid těchto vozidel
v jednotlivých položkách ceny o 25% vyšší oproti 12-ti metrovému vozidlu. Tato skutečnost není
předmětem hodnocení, navýšení ceny neuvádějte do výše uvedené cenové nabídky!
2) Uveďte celkovou cenu za úklidové práce specifikované přílohou č. 2 této výzvy za období
jednoho kalendářního měsíce.

6. Smluvní a obchodní podmínky
Smluvní obchodní podmínky jsou dány vzorem smlouvy, který je přílohou č. 4 této
výzvy.

7. Způsob hodnocení
Předpokladem pro vlastní hodnocení je splnění podmínek a požadavků uvedených v této
výzvě.
Předmětem hodnocení bude cena díla.
Hodnoty nabídkových cen budou převzaty z cenových nabídek. Ceny uvedené ve členění
dle cenové nabídky budou přepočteny na celé období plnění následovně:
Cena celkem = Cena za denní úklid 1 vozidla * 56 000 + Cena za velký úklid 1 vozidla * 3 500 + Cena
za úklid po opravě 1 vozidla * 500 + Cena za čistění látkou polstrovaných sedaček v jednom
vozidle * 350 +  (měsíčních cen bodu 1.1. až 8 cenové nabídky) * 24.

Výpočet celkové ceny vychází z předpokládaných orientačních počtů úklidů vozidel –
zadavatel si vyhrazuje právo na jejich změnu v průběhu plnění.
Vybrána bude nabídka, jejíž nabídková cena po přepočtení pospaném shora bude
nejnižší.

8. Prohlídka místa plnění
Zadavatel stanovuje pro zájemce termín prohlídky místa plnění na pondělí 18. září od
10:00 hodin v sídle zadavatele.

9. Dodatečné informace
Případné bližší informace týkající se této výzvy poskytne Bc. Petra Pelikánová,
referentka pohledávek a veřejných zakázek, tel. 466 899 293, email: petrab@dpmp.cz
nebo Ing. Mgr. Martin Slezák – právník společnosti, tel. 466 899 292, e-mail:
martins@dpmp.cz.

10.

Místo, způsob podání a označení nabídky

Dodavatelé podají nabídku v řádně uzavřené obálce, na které budou vyznačeny
identifikační údaje dodavatele a která bude označena nápisem „Provádění úklidových
služeb“ s výzvou „Neotevírat“.
Nabídky mohou být podány:
 osobně do kanceláře právníka společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 15:00
hodin, po telefonické domluvě i v jinou hodinu, nebo
 zaslány v písemné podobě na adresu:
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
právní oddělení
Teplého 2141
532 20 Pardubice

11.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek: 23. září 2018 do 10:00 hodin.

12.





Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky a práva zadavatele
Zadavatel nebude vracet dodavatelům podané nabídky.
Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na
zpracování nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek v průběhu lhůty
pro podávání nabídek.






13.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným dodavatelem o textaci smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek.
Dodavatelé budou svými nabídkami vázáni do 15. října 2018. Do tohoto data
oznámí zadavatel dodavatelům vybranou nabídku.

Další sdělení dodavatelům

Touto výzvou není v souladu s ustanovením § 158, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zahájeno zadávací řízení ve smyslu ZZVZ.

V Pardubicích dne: 10. září 2018

Ing. Tomáš
Pelikán

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Pelikán
Datum: 2018.09.10
12:43:49 +02'00'

…………………………………..…
ing. Tomáš Pelikán
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Specifikace rozsahu a četnosti úklidových prací na vozidlech MHD
zadavatele
Příloha č. 2: Specifikace rozsahu a četnosti úklidových prací v jednotlivých
objektech zadavatele
Příloha č. 3: Rozpis měsíční ceny za jednotlivé položky úklidových prací dle
přílohy č. 2
Příloha č. 4: Vzor smlouvy obsahující obchodní podmínky zadavatele

