
Výzva k podávání nabídek 

1. Název veřejné zakázky 

Provádění úklidových služeb 

2. Zadavatel 
Název: Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

Sídlo: Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

IČO: 63217066 

DIČ: CZ63217066 

Zastoupený: 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 2022 do 31. října 2024. Předmět plnění je 
podrobně vymezen: 

• přílohou č. 1: Specifikace úklidových prací ve vozidlech, 

• přílohou č. 2: Specifikace úklidových prací v jednotlivých objektech, 

• přílohou č. 3: Vzor týdenního výkazu úklidů budov, 

• přílohou č. 4: Vzor týdenního výkazu úklidů vozidel, 

• přílohou č. 5: Vzor smlouvy. 

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 prováděl 
alespoň 3 referenční zakázky, které spočívaly: 

 

a)  alespoň v jednom případě, v zajištění pravidelných úklidových služeb v prostředcích veřejné, 
hromadné dopravy v režimu „7/365“, a to po kontinuální dobu nejméně 12 měsíců, v 



minimálním celkovém ročním finančním objemu 1 mil. Kč bez DPH a v minimálním počtu 50 
pravidelně uklízených vozidel, 

b) alespoň v jednom případě, v zajištění úklidových služeb v provozních objektech včetně 
administrativního zázemí v režimu „5/365“, a to včetně zajištění pravidelných, generálních 
a mimořádných úklidových prací, a to po kontinuální dobu nejméně 12 měsíců, v minimálním 
celkovém ročním finančním objemu 1 mil. Kč bez DPH s minimální výměrou objektu/objektů 
1 500 m2 podlahové plochy,   

c) alespoň jednom případě, v zajištění hloubkového čištění čalouněného nábytku (sedadla, židle, 
křesla).  

Pokud referenční zakázka společně zahrnuje činnosti uvedené pod body a), b) nebo c), může být 
toutéž zakázkou prokázáno splnění referenční zakázky dle písmene a) až c). V takovémto případě 
musí být finanční objem zakázky, kterým uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních 
předpokladů ve výši součtu finančních objemů prokazovaných referenčních zakázek  
Zadavatel nepřipouští prokazování technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele. 
Za zakázku prováděnou v posledních třech letech se považuje zakázka, jejíž provádění bylo 
ukončeno nejdříve 3 roky před koncem lhůty pro podání nabídek dle této výzvy (bez ohledu na 
případná pozdější prodlužování lhůty) nebo která je ke konci lhůty pro podání nabídek prováděna 
nejméně po dobu 12 měsíců a její provádění dosud nebylo ukončeno. 

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením  

• seznamu referenčních zakázek, v němž budou pro jednotlivé zakázky uvedeny nejméně tyto 
údaje: 

o identifikace objednatele (včetně kontaktních údajů na kontaktní osobu objednatele, 
u níž je možné referenci ověřit), 

o specifikace předmětu plnění v rozsahu nutném pro posouzení, zda zakázka naplňuje 
znaky referenční zakázky, jakož i pro hodnocení reference, 

o finanční objem zakázky ve vztahu k předmětu plnění naplňující znaky referenční 
zakázky, 

o období plnění zakázky a 

• prohlášení o řádném plnění nebo splnění referenční zakázky podepsaná objednatelem 
služeb, které byly (nebo jsou) předmětem referenční zakázky (postačí prostá kopie 
prohlášení). 

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. 6 této výzvy, cenové údaje uvedené 
v krycím listu musí odpovídat příslušným součtovým položkám podrobné cenové nabídky; 

• podrobnou cenovou nabídku zahrnující ocenění všech položek, které jsou součástí příloh 
č. 3 a 4 – vzorových výkazů úklidu. Dodavatel je povinen závazně použít přílohy č. 3 a 4 této 
výzvy, do nichž doplní pouze jednotkové ceny v šedě podbarvených polích. Počty příslušných 
úklidů jsou ve vzorových výkazech předvyplněny podle předpokladu a nesmí být 
dodavatelem měněny (v případě úklidů, které se konají méně než 1x týdně, je uvedena 
hodnota odpovídající podílu roční četnosti příslušného úklidu a počtu týdnů v roce). 
V případě, denního úklidu musí jednotková nabídková cena zahrnovat též cenu činností, 
které se neprovádějí při každém denním úklidu (cena těchto činností musí být dle jejich 
stanovené četnosti rozpuštěna do jednotkové ceny denního úklidu); 

• rozpad časové náročnosti jednotlivých úklidů vozidel a provozních objektů objednatele 
s uvedením minimálního denního počtu zaměstnanců dodavatele podílejících se na plnění 



předmětu zakázky (v přepočtu na zaměstnance s plným pracovním úvazkem) s ohledem na 
zajištění plánovaných i neplánovaných požadavků na služby (předložení denního plánu počtu 
zaměstnanců) v členění na: 
- úklid vozidel, 
- úklid budov. 
Zadavatel doporučuje dodavatelům vepsat údaje o časové náročnosti do příslušných, šedě 
podbarvených, políček podrobné cenové nabídky, podávané s využitím příloh č. 3 a 4 této 
výzvy, údaje o denním plánu počtu zaměstnanců pak do krycího listu; 

• 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, 2, 3 a 4 této výzvy (přílohy 
č. 3 a 4 ve znění, v němž je dodavatel přiloží po doplnění jednotkových cen do nabídky). 

7. Způsob hodnocení 
Předmětem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dle kritéria nejnižší 
nabídkové ceny. 

Z nabídkových cen uvedených v krycím listu nabídky bude zjištěna referenční nabídková cena jako 
součet nabídková cena za úklid vozidel a nabídkové ceny za úklid budov.  

Referenční nabídkové ceny budou porovnány, vybrána bude nabídka, jejíž referenční nabídková 
cena bude nejnižší. 

8. Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění je stanovena na čtvrtek 21. července 2022 a čtvrtek 28. července, od 10:00 
hodin. Zadavatel zdvořile žádá dodavatele, aby účast při prohlídce místa plnění předem ohlásili 
kontaktní osobě zadavatele. 

9. Vysvětlení zadávacích podmínek a kontaktní osoby zadavatele 
Případná vysvětlení zadávacích podmínek poskytnou kontaktní osoby zadavatele: 

• Mgr. Pavlína Kuklová, referentka právního oddělení, tel. 466 899 293, email: 
pavlinak@dpmp.cz nebo  

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

Dotaz musí být zaslán písemně.     

10. Místo, způsob podání a označení nabídky 
Dodavatelé mohou podat nabídku v elektronické nebo listinné podobě. 

Nabídka v listinné podobě se podává v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce, na které budou 
vyznačeny identifikační údaje dodavatele a která bude označena nápisem „Provádění úklidových 
služeb“ a výzvou „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedeno označení a kontaktní adresa 
dodavatele. 

Nabídky v listinné podobě 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 s označením výše uvedeným způsobem na adresu: 
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Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

právní oddělení 

Teplého 2141 

532 20 Pardubice 

Nabídka v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
webové adrese: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPMP. 

Dodavatel nahraje požadované dokumenty jako přílohy žádosti o účast, předběžné nabídky nebo 
nabídky podávané prostřednictvím shora uvedeného elektronického nástroje. Nabídka musí být 
šifrována v souladu s požadavky elektronického nástroje Tender arena. Zadavatel upozorňuje, že 
pro podání nabídky je nutná registrace dodavatele v systému elektronického nástroje používaného 
zadavatelem. Registraci je možné provést na webových stránkách www.tenderarena.cz. Podrobný 
návod na podání nabídky je k dispozici v příručce dodavatele k elektronickému nástroji. Odkaz na 
příručku je na profilu zadavatele v sekci nápověda, přímý odkaz na příručku je: 

http://navody.tendersystems.cz/doku.php?id=tenderarena:dlezzvz:dodavatel.  

Dodavatel může využít též technické podpory provozovatele elektronického nástroje zadavatele, a 
to na telefonním čísle +420 226 258 888 (v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin), e-mailu 
support@tendersystems.cz, popř. prostřednictvím webového rozhraní na internetové stránce: 
http://helpdesk.tendersystems.cz/. 

11. Lhůta pro podání nabídek 
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 4. srpna 2022 v 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. 

• 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. srpna 2022. Do tohoto data oznámí 
zadavatel dodavatelům výsledek výběrového řízení. 

13. Další sdělení dodavatelům 
Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Součástí výzvy jsou tyto přílohy: 

příloha č. 1: Specifikace úklidových prací ve vozidlech 

příloha č. 2: Specifikace úklidových prací v jednotlivých objektech 

příloha č. 3: Vzor týdenního výkazu úklidů budov 

příloha č. 4: Vzor týdenního výkazu úklidů vozidel 

příloha č. 5: Vzor smlouvy 

příloha č. 6: Vzor krycího listu 
                                                                               
                  …………………………………………….. 

 Ing. Tomáš Pelikán 
     místopředseda představenstva 
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