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

2. Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice
63217066
CZ63217066
Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: podlimitní sektorová zakázka na služby
Předmět plnění: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb pro Dopravní
podnik města Pardubic a.s. v období od 1. listopadu 2020 do 31. října 2022. Rozsah úklidových
služeb je vymezen přílohami této výzvy.

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 nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce,
vyhrazuje si však právo požadovat prokázání základních kvalifikačních předpokladů po
vybraném dodavateli jako podmínku uzavření smlouvy.

Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady, pokud je oprávněn k podnikání v oboru
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce,
vyhrazuje si však právo požadovat prokázání profesních kvalifikačních předpokladů po
vybraném dodavateli jako podmínku pro uzavření smlouvy.

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 poddodavatele.
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, jakož i pro hodnocení reference
finanční objem zakázky ve vztahu k předmětu plnění naplňující znaky referenční zakázky
rok a měsíc plnění zakázky.

Čestné prohlášení bude podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou dodavatele
zastupovat.

5. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude podána v českém jazyce v tištěné podobě a bude vhodným způsobem chráněna
proti manipulaci. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Nabídka bude obsahovat alespoň:
 krycí list nabídky obsahující veškeré údaje požadované zadavatelem, jak tyto požadavky
vyplývají ze vzoru krycího listu, jenž je přílohou č. 5 této výzvy:
o cenové údaje týkající se úklidu vozidel budou vztahovány k úklidu vozidla o délce 12
m, při úklidu vozidel o délce 15 m bude cena navyšována dle podmínek uvedených
ve vzoru smlouvy,
o cenové údaje týkající se úklidu jednotlivých objektů budou vycházet z rozsahu a
četnosti úklidu specifikovaného v příloze č. 2 této výzvy a budou; v případě prací
s nižší četností než jeden měsíc (např. mytí oken) bude cena rozpočítána na měsíc
 rozpis ceny úklidových služeb dle přílohy č. 2 této výzvy, zadavatel doporučuje použít vzor
rozpisu, který je přílohou č. 3 této výzvy
 doklady o kvalifikaci dodavatele (zadavatel požaduje v nabídce pouze prokázání technické
kvalifikace);

6.

Smluvní a obchodní podmínky

Smluvní a obchodní podmínky jsou dány vzorem smlouvy, který je přílohou této výzvy k podávání
nabídek. Ke smlouvě budou jako její přílohy přiloženy rovněž přílohy č. 1 a 2 této výzvy, jakož i
rozpis ceny, jehož vzor je přílohou č. 3 této výzvy.

7.

Způsob hodnocení

Předmětem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dle kritéria nejnižší
nabídkové ceny.
Hodnoty nabídkových cen budou převzaty z krycího listu nabídky. Ceny uvedené ve členění dle
cenové nabídky budou přepočteny na celé období plnění dle předpokládaného rozsahu úklidu
následovně:
Cena celkem = Cena za běžný denní úklid jednoho vozidla * 40 000 + Cena za rozšířený denní úklid
jednoho vozidla * 16 000 + Cena za velký úklid jednoho vozidla * 3 500 + Cena za úklid po opravě
jednoho vozidla * 500 + Cena za čistění látkou polstrovaných sedaček v jednom vozidle * 350 +
měsíční cena za úklidové služby dle přílohy č. 2 této výzvy * 24.
Vybrána bude nabídka, jejíž celková nabídková cena po přepočtení popsaném shora bude nejnižší.

8.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění je stanovena na čtvrtek 11. června 2020, od 10:00 hodin. Zadavatel zdvořile
žádá dodavatele, aby účast při prohlídce místa plnění předem ohlásili kontaktní osobě zadavatele.

9.

Dodatečné informace

Případné bližší informace týkající se této zakázky poskytnou kontaktní osoby zadavatele:



Mgr. Pavlína Kuklová,
pavlinak@dpmp.cz nebo



Ing. Mgr. Martin Slezák, právník společnosti, tel. 466 899 292, e-mail: martins@dpmp.cz.

referentka

právního

oddělení,

tel.

466 899 293,

email:

10. Místo, způsob podání a označení nabídky
Dodavatelé podají nabídku v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce, na které budou
vyznačeny identifikační údaje dodavatele a která bude označena nápisem „Rekonstrukce čistírny
odpadních vod“ s výzvou „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedeno označení a kontaktní adresa
dodavatele.
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
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 18. června 2020 v 11:00 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.
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 31. července 2020. Do tohoto data oznámí
zadavatel dodavatelům vybranou nabídku.

13. 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.
Součástí výzvy jsou tyto přílohy:
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
příloha č. 3: Vzor rozpisu měsíční ceny za plnění pro jednotlivé prostory dle přílohy č. 2
příloha č. 4: Vzor smlouvy
příloha č. 5: Vzor krycího listu
Digitálně podepsal

Ing. Tomáš Ing. Tomáš Pelikán
Datum: 2020.06.02
Pelikán
15:34:06 +02'00'

…………………………………..…
Ing. Tomáš Pelikán
místopředseda představenstva

