Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha - Ruzyně
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
IČO/DIČ: 000 27 006 / CZ00027006

Tel.:
Tel.:

+420 233 022 111 (ústředna)
+420 233 311 480 (ředitel)

Zastoupen: RNDr. Mikulášem Madarasem, Ph.D., ředitelem
E-mail: cropscience@vurv.cz
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
v zadávacím řízení (služby) na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu § 27, písm. a)
a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v platném znění:

Zajištění úklidu v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně

Zadavatel Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. vyzývá tímto zájemce k podání nabídky na výše
uvedenou zakázku:
Druh veřejné zakázky:

zakázka malého rozsahu na služby ve smyslu § 27, písm. a)
a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“) a dle Směrnice ředitele VÚRV, v.v.i.
č. 2/2020

Identifikační údaje zadavatele:
název zadavatele:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

sídlo, místo podnikání:
IČO:
DIČ:
stát:
právní forma zadavatele:

Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
00027006
CZ00027006
CZ
661

osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., ředitel

kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Daniela Hajčiarová, tým správy a údržby majetku
e-mail:
hajciarova@vurv.cz
tel.:
+420 233 022 486
GSM:
+420 601 322 132

1. Předmět veřejné zakázky
1. Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v budovách areálu sídla zadavatele,
které spočívá v provádění úklidu chodeb, schodišť, sociálních zařízení, společných prostor,
pracoven, laboratoří a kanceláří, pro cca 230 stálých zaměstnanců, ve vymezených prostorách
budov areálu VÚRV, v.v.i., o velikosti cca 10 100 m2, a v budově auly o výměře cca 430 m2, v
rozsahu a způsobem podle specifikace, která tvoři přílohu zadání.
2. Úklidové práce budou prováděny podle specifikací a rozpisu seznamu prostor, které jsou přílohou
této zadávací dokumentace, vždy po pracovní době v odpoledních hodinách od 16 do 21 hodin
tak, aby nebyl narušován chod instituce.
3. Účastník podá nabídku na úklid budov způsobem podle specifikace uvedené v zadání. Účastník
nabídne celkovou cenu za kalendářní měsíc provádění pravidelného úklidu s položkovou kalkulací
a s uvedením ceny za 1 m2 úklidové plochy podle charakteru prostor. Součástí služeb bude
pořízení, dodávka a doplňování hygienických potřeb (např. toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové
ručníky) na sociálních zařízeních v režii účastníka. V případě auly předloží účastník cenovou

nabídku pro běžný jednorázový úklid auly včetně dodávky a doplnění hygienických potřeb a zvlášť
pro generální jednorázový úklid auly. V případě mytí oken ve vybraných budovách areálu předloží
účastník jednotkovou cenu za 1 m2 oken bez DPH.
4. Účastník v nabídce uvede (bude přiloženo jako příloha ke smlouvě o provádění úklidu)
technologické postupy, způsob organizace úklidu, konkrétní používané čistící a jiné prostředky
a hygienické potřeby, při zachování minimálních standardů dle specifikace a rozpisu seznamu
prostor, který je přílohou Smlouvy o poskytování služeb. Znění ostatních ustanovení smlouvy
nesmí účastník měnit.
5. Přesná specifikace předmětu zakázky včetně podmínek pro jeho provedení vyplývají z příloh
zadávací dokumentace.
6. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky za předmět plnění je 1.900.000,- Kč
bez DPH.

2. Poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentaci s přílohami v editovatelné podobě lze získat na profilu zadavatele
– viz. https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1067.html

3. Místo a doba plnění veřejné zakázky
1. Místem plnění veřejné zakázky je areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská
507/73, Praha 6 – Ruzyně.
2. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky – smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena
na dobu určitou 24 měsíců s předpokládaným zahájením plnění dnem 1. 3. 2022
3. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 31. ledna 2022 od 10:00 hodin.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění: Drnovská 507/73, Praha 6, před hlavní vrátnicí
Kontaktní osoba ve věci prohlídky místa plnění:
Mgr. Daniela Hajčiarová, Ing. Jan Grundza,
tým správy a údržby majetku
e-mail:
hajciarova@vurv.cz
tel.:
+420 233 022 486
GSM:
+420 601 322 132
4. Lhůta pro podávání nabídek
1. Lhůta pro podání nabídek začíná dnem uveřejnění výzvy k podání nabídek v zadávacím řízení
a končí dne 11. 2. 2022 v 10:00 hodin doručením nabídek.
2. Nabídky musí být podány v elektronické podobě přes elektronický nástroj E-ZAK.
3. Otevírání nabídek (neveřejné) bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
5. Požadavky na splnění kvalifikace
1. Kvalifikaci splní účastník zadávacího řízení, který:
- splní základní způsobilost,
- splní profesní způsobilost a
- splní technickou kvalifikaci.
2. Podrobné informace o požadavcích na prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci.
6. Pravidla pro hodnocení nabídek
1. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky stanovená podle nejnižší
nabídkové ceny, tj. podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
2. Nabídky budou hodnoceny podle následujících dílčích kritérií:
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1. nabídková
(paušál za
2. nabídková
3. nabídková
4. nabídková

cena za pravidelný úklid v objektech zadavatele včetně hygienických potřeb
1 měsíc)
váha
85 %
cena za běžný úklid auly (jednorázový)
váha
5%
cena za generální úklid auly (jednorázový)
váha
5%
cena za mytí oken (za 1 m2)
váha
5%

Popis způsobu hodnocení:
•
Zadavatel po vyhodnocení nabídek v jednotlivých dílčích kritériích seřadí nabídky podle
výsledného bodového hodnocení od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou v součtu po
nabídku s nejnižší bodovou hodnotou.
•

Vzhledem k tomu, že zadavatel je plátcem DPH, bude zadavatel posuzovat nejnižší
nabídkovou cenu bez DPH.

•

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele toho účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena
jako nabídka s nejvyšším součtem získaných bodů dle jednotlivých výše uvedených dílčích
kritérií.

3. Podrobné informace o pravidlech pro hodnocení podaných nabídek jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
7. Zadávací lhůta
Účastník zadávacího řízení je vázán svou nabídkou 90 dnů následujících po skončení lhůty pro podání
nabídek.

Digitálně podepsal

RNDr. Mikuláš RNDr. Mikuláš
Madaras, Ph.D.
Madaras,
Datum: 2022.01.24
Ph.D.
14:40:48 +01'00'

______________________________________
Elektronický podpis oprávněné osoby zadavatele
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