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Zadávací dokumentace 

 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

Název veřejné zakázky: 
Úklidové služby 

NIPEZ:  

90919200-4 Úklidové služby 
 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby 

Název zadavatele: 
Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace 

 Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 

 

IČO zadavatele: 70890293 

Kontaktní adresa zadavatele: Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 
doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. - ředitel 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jana Pelikánová – vedoucí ekonomického oddělení 

Telefon, mobil, fax: +420 974 863 506 

+420 739 460 813 

E-mail: j.pel@institutpraha.cz 

 

1. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v prostorách Institutu pro veřejnou správu 

Praha. Jedná se o úklid kancelářských prostor – celkem 900,63 m2 (konkrétní rozpis je uveden v příloze 

č. 2 této zadávací dokumentace) a dodávku čistících a hygienických prostředků (seznam zboží je uveden 

v příloze č. 3 této zadávací dokumentace).  

Zadavatel požaduje úklidové služby provádět 1 x denně v době od 8:00 do 13:00 (konkrétní četnost 

úklidu je rozepsána v příloze č. 1 vč. seznamu prací nad rámec pravidelného úklidu).  
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Zadavatel požaduje, aby dodavatel po celou dobu plnění veřejné zakázky disponoval materiálovým a 

strojním vybavením v min. rozsahu – úklidové vozíky, vysavač, úklidové čisticí prostředky, chemické 

prostředky (spreje) na běžné stírání pracovních ploch, el. zařízení a obrázků.  

Součástí předmětu plnění jsou i mimořádné úklidové služby na základě zvláštního požadavku 

zadavatele.  

Součástí úklidových služeb je doplňování hygienických a toaletních potřeb.  

Zadavatel požaduje, aby k plnění veřejné zakázky, tj. provádění úklidových služeb byl přidělen 

minimálně 1 pracovník úklidu. Případná změna této osoby musí být vždy projednána s kontaktní 

osobou zadavatele. 

Dodávku služeb a materiálu upřednostňujeme v rámci náhradního plnění. 

 

 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 300.000,- Kč bez DPH za 1 rok poskytování úklidových 

služeb. 

 

 

3. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 
 

Doba plnění předmětu veřejné zakázky je od 1. 9. 2018.  

Místem plnění je Institut pro veřejnou správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 a Senovážné náměstí 

23, 110 00 Praha 1. 

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění dle dohody s kontaktní osobou zadavatele. 

 

 

4. Kvalifikace dodavatelů 
 

Obecné ustanovení o prokazování splnění kvalifikace 

Dodavatel je povinen prokázat splnění níže požadované kvalifikace, která je předpokladem hodnocení 

nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Veškeré doklady požadované 

k prokázání splnění kvalifikace se předkládají v kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, 

musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatel, v případě podpisu jinou osobou musí být originál 

nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje 

splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace 

s následkem vyloučení dodavatele. 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů mohou 

dodavatelé prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nebude k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.  

 

Doba prokazování splnění kvalifikace 

Veškeré zadavatelem požadované informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel 

povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídek stanovené v této výzvě. 
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Profesní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, 

- že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

- že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a dále  

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán  

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání. 
 

Technické kvalifikační předpoklady 

Technickou kvalifikaci dodavatel prokáže předložením: 

- Seznamu obdobných zakázek (reference) za posledních 12 měsíců s uvedením jejich rozsahu 

v m2 a doby plnění.  

- Čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že předmět veřejné zakázky bude dodavatel 

vykonávat prostřednictvím min. 1 osoby (pracovníka provádějící vlastní úklid) splňující 

následující požadavky zadavatele: 

o min. základní vzdělání, min. 2 letá praxe v oboru úklidových služeb, čistý výpis 

z rejstříku trestů. 

- V čestném prohlášení dodavatel uvede informaci, v jakém pracovním poměru je osoba 

provádějící vlastní úklid k dodavateli. 

 

 

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
 

Dodatečné informace budou řešeny prostřednictvím elektronického tržiště. 

 

6. Závazná struktura nabídky 
 

Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat následující části: 

1. Krycí list nabídky – obsah – kontaktní údaje, nabídková cena bez DPH, nabídková cena s DPH 

pro úklidové služby, čisticí a hygienické prostředky a práce nad rámec pravidelného denního 

úklidu (viz. čl 7. Základní hodnotící kritérium). 

2. Prokázání kvalifikace – dodavatel předloží čestné prohlášení. 

3. Návrh smlouvy o provádění komplexního úklidového servisu podepsaný osobou oprávněnou 

jednat jménem či za dodavatele a doplněný o požadované údaje. 

4. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

5. Ceník dodávaných hygienických prostředků a ceník prací nad rámec pravidelného denního 

úklidu. 
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7. Základní hodnotící kritérium   
 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude nabídková cena bez DPH 

na úklidové služby váhou 80%, nabídkovými cenami na čisticí prostředky a hygienické potřeby váhou 

10% a nabídkovými cenami nad rámec pravidelného denního úklidu váhou 10%.   

 

 

8. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou 
 

Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky do 30.9.2018.   

 

 

9. Lhůta pro předložení nabídky 
 

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku. Lhůta pro 

předložení nabídky končí dne 11. 7. 2018 ve 12:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 11. 7. 2018 

v 12:15 v zasedací místnosti Institutu pro veřejnou správu Praha na adrese Dlážděná 6, Praha 1. 

 

 

10. Způsob a místo pro předložení nabídky 
 

Elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště nebo na adresu zadavatele poštou či osobně 

v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT-ÚKLIDOVÉ SLUŽBY“ a označené identifikačními údaji 

účastníka. 

 

 

11. Závěrečné ustanovení 
 

Dodavatelům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich 

vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou dodavatelům 

vráceny.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. požadovat od dodavatelů informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách, 

2. jednat s dodavatelem o smluvních podmínkách, 

3. zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodů, nejpozději do uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem. 

 

  V Praze dne 2.7.2018 

 

 

                                                 doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. - ředitel      


