Petr
Prášek

Digitálně podepsal
Petr Prášek
Datum: 2019.04.25
16:47:10 +02'00'

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
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PREAMBULE
Tato zadávací dokumentace je souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek
Zadavatele vymezujících předmět Veřejné zakázky v podrobnostech pro zpracování nabídky na
Veřejnou zakázku (dále také „nabídka“).
Definice pojmů
Dodavatel

Dodavatelem je fyzická či právnická osoba či více těchto osob
společně, která/které nabízí poskytnutí služeb, jež jsou předmětem
Veřejné zakázky. Dodavatelem je i pobočka závodu (za sídlo
dodavatele se pak v takovém případě považuje sídlo pobočky
závodu).

Oprávněná osoba

Statutární orgán Dodavatele nebo jím řádně plnou mocí zmocněná
osoba (resp. v případě, kdy Nabídku podává více Dodavatelů
společně, osoba, které bylo zmocnění řádně uděleno těmito
Dodavateli) k jednáním týkajícím se podání Nabídky za Dodavatele,
resp. k dalším úkonům s tím souvisejících.

Prohlášení

Jedná se o jakékoliv čestné prohlášení o existenci relevantních
skutečností, resp. splnění určitých podmínek, podle této Zadávací
dokumentace. Prohlášení musí být učiněno Oprávněnou osobou,
přičemž pravost podpisu nemusí být úředně ověřena.

Smlouva

Smlouvou se rozumí smlouva o poskytnutí služeb, které jsou
předmětem Veřejné zakázky, v rozsahu stanoveném v této
Zadávací dokumentaci.

Služby

Službami se rozumí vykonání služeb, jak jsou specifikovány níže v
této zadávací dokumentaci

Účastník zadávacího Účastníkem zadávacího řízení
řízení
v zadávacím řízení nabídku.

je

Dodavatel,

který

podal

Zadavatel

Zadavatelem této Veřejné zakázky je Národní zemědělské
muzeum, s.p.o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7, IČO:
75075741.

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

Elektronický nástroj

Elektronickým nástrojem je nástroj dle § 28 odst. 1 písm. i) ZZVZ,
resp. dle § 213 ZZVZ, prostřednictvím kterého probíhá elektronická
komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem, tj. E-ZAK na URL:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html
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1. ÚDAJE O ZADAVATELI
Zadavatel:
Právní forma:

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
státní příspěvková organizace

Sídlo:

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO:

75075741

Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se veřejné
zakázky
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
Zmocněná osoba:

Sídlo:

Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2

IČO:

71466126

DIČ:

CZ7905280460

Kontaktní osoba

Natálie Macháčková

Tel.:

+420 224 283 733

E-mail:
Kontaktní adresa zadavatele pro
veškeré úkony související se
zadávacím řízením

zakazky@akjsn.cz
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2
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2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
2.1 Účel a předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb spočívajících v úklidových
pracích níže uvedených vnitřních prostor budovy Národního zemědělského muzea (dále jen
„NZM“) - Praha, na adrese Kostelní 1300/44, Praha 7 (dále jen „Budova“) a to:
• kanceláří, zasedací místnosti a chodby u kanceláří o celkové podlahové ploše 558,45 m2
• kuchyňských linek a klidové místnosti o celkové podlahové ploše 16,77 m2
• toalet o celkové podlahové ploše 163,67 m2
• výstavních sálů, výstav a expozic o celkové podlahové ploše 4 944, 95 m2
• skladů, dílny údržby a chodeb 1. podzemního podlaží (PP) o celkové podlahové ploše
1 296,98 m2
• osobních a osobo nákladních výtahů o celkové podlahové ploše 10,96 m2
• technických místností (rozvodna, kotelna), inspekčních pokojů, schodiště k bytům a
západního únikového schodiště o celkové podlahové ploše 307,75 m2
• veřejně přístupných schodišť, veřejně přístupných chodeb, vstupních prostor, foyer v patrech a
severního únikového schodiště o celkové podlahové ploše 770,94 m2
• pokladny a vrátnice o celkové podlahové ploše 127,47 m2
• místností externích zaměstnanců o celkové podlahové ploše 98,58 m2
• multifunkčního sálu v 1. nadzemním podlaží (NP) o celkové podlahové ploše 567,43 m2
Celková podlahová plocha Budovy určená k úklidu činí celkem 8 863,95 m2.
Podrobný popis požadovaných úklidových činností a prací a jejich četnost (denně, týdně, měsíčně,
resp. ročně) je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace - „Podrobný seznam
požadovaných úklidových prací a činností“.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zajištění vlastních úklidových, čistících a
desinfekčních prostředků, veškerého hygienického materiálu apod.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění veřejné zakázky měnit rozsah poskytovaných
služeb, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek a to vždy v souladu
s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
Dodavatel bude poskytovat služby zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů
profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný
právní řád České republiky.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), vč. všech příloh požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné
kvalitativně a technicky obdobné plnění.

2.2 Předpokládaná hodnota, doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 500 000,- Kč bez DPH.
Nabídnutá cena dodavatelem za plnění předmětu veřejné zakázky nesmí překročit tuto
předpokládanou hodnotu. Pokud dodavatel nabídne za předmět plnění cenu vyšší, bude to ze
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strany zadavatele považováno za nedodržení zadávacích podmínek veřejné zakázky.
Doba plnění veřejné zakázky
Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena s vybraným dodavatelem na dobu určitou, tj. 2 roky
ode dne nabytí její účinnosti.
Předpokládaný termín zahájení poskytování plnění: 1. 6. 2019
Termíny plnění jsou detailně uvedeny v textu návrhu smlouvy, který je součástí zadávacích
podmínek.
Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, nebude-li mezi dodavatelem a zadavatelem
dohodnuto jinak.

2.3 Klasifikace dle CPV kódů
90900000-6

Čistící a hygienické služby

90910000-9

Úklidové služby

90919200-4

Úklid kanceláří

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Zadavatel požaduje prokázání splnění minimální úrovně základní a profesní způsobilosti a rovněž
technické kvalifikace uvedených dále v této zadávací dokumentaci.
Doklady o kvalifikaci předkládají Dodavatelé v Nabídkách v prostých kopiích dle ust. § 45 odst. 1
ZZVZ a mohou je nahradit čestným prohlášením v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ (vzor
čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace) nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.
Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Povinnost předložit doklad může Dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz však musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné.
Je-li Zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li v daném
případě oprávněnou osobou statutární orgán Dodavatele, doporučuje Zadavatel, aby přílohou
Nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem
Dodavatele.
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem podání nabídky.
1) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
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Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti,
s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, požadované
Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
předložit:
-

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

-

doklady o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ jinou osobou,

-

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

-

písemný závazek jiné osoby dle § 83 odst. 1 ZZVZ k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za Dodavatele. Tento požadavek je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s Dodavatelem. Pokud však dodavatel prokazuje
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
(seznam významných služeb) vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek znít tak,
že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace
vztahuje.
Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že dle platné právní úpravy musí
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
obsahovat podrobné vymezení tohoto plnění, tj. uvedení konkrétního druhu služeb, které
budou poddodavatelem prováděny. Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že
nebude akceptovat vymezení předmětného závazku výhradně prostřednictvím obecných
proklamací.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kritéria dle ustanovení § 77
odst. 1 ZZVZ.
Společná účast dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika Dodavateli společně a za tímto účelem podávají
či hodlají podat společnou nabídku, je každý z Dodavatelů povinen prokázat splnění základní
způsobilosti a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ samostatně. V případě prokazování
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob se ustanovení § 83 ZZVZ
užije obdobně.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti Dodavatelů na předmětu plnění veřejné
zakázky nesli všichni Dodavatelé podávající společnou Nabídku společnou a nerozdílnou
odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
2) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li Dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro podání
nabídek, nahrazuje tento výpis doklad prokazující
a.

základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a

b.

profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.
Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo.
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3) Prokázání kvalifikace pomocí certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů
V systému certifikovaných Dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění
kvalifikace nebo její části.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných Dodavatelů lze
v zadávacím řízení prokázat kvalifikaci.
Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou certifikátu vydaného v rámci
systému certifikovaných Dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má
Dodavatel sídlo.

3.1 Základní způsobilost
Dodavatel je v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ povinen prokázat splnění základní způsobilosti
předložením prostých kopií dokladů nebo předložením čestného prohlášení, z nichž bude vyplývat,
že Dodavatel splňuje požadavky na základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.
Způsobilým je Dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
o je-li Dodavatelem právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu Dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat
▪ tato právnická osoba,
▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
o je-li Dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedenou
způsobilost splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí
pobočky závodu. Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí
výše uvedenou způsobilost splňovat
▪ tato právnická osoba,
▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
o je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedenou
způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejném zdravotním pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči
němuž nebyla nařízena nucená správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné
situaci dle právního řádu země sídla dodavatele.
Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen před
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění základní způsobilosti (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady požadovat již
v průběhu zadávacího řízení od kteréhokoliv dodavatele), tedy:
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-

výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

-

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

-

písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ a ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

-

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
d) ZZVZ,

-

výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

3.2 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže Dodavatel, který předloží v souladu s ustanovením § 53
odst. 4 ZZVZ prosté kopie níže uvedených dokladů či je nahradí čestným prohlášením, z něhož
bude vyplývat, že Dodavatel disponuje:
-

ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje, dle § 77 odst. 1 ZZVZ,

-

dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu
nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. živnosti volné dle § 25 zákona č. 455/1991
Sb., živnostenský zákon, v platném znění, s předmětem podnikání:
•

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen před
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění profesní způsobilosti (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady požadovat již
v průběhu zadávacího řízení od kteréhokoliv dodavatele), tedy:
-

ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1
ZZVZ,

-

doklad o oprávnění k podnikání v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné
zakázky, tj. živnosti volné dle § 25 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
v platném znění, s předmětem podnikání:
•

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3.3 Technická kvalifikace
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží v souladu
s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ čestné prohlášení nebo níže uvedené doklady, z nichž bude
vyplývat, že dodavatel splňuje minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů
stanovených níže.
Vybraný účastník, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, bude povinen před
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění technické kvalifikace (zadavatel si rovněž vyhrazuje právo tyto doklady požadovat již
v průběhu zadávacího řízení od kteréhokoliv dodavatele), tedy:
a)

dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ – Seznam významných služeb poskytnutých Dodavatelem
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za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele.
Dodavatel je oprávněn místo Seznamu významných služeb předložit smlouvu s objednatelem
a doklad o uskutečnění služeb Dodavatelem.
Dodavatel u každé významné zakázky uvedené v seznamu významných služeb uvede, zda
byly realizovány společně s jiným Dodavatelem a jaký byl podíl Dodavatele (stanovení v %) na
celkovém plnění, či zda byly realizovány Dodavatelem jako poddodavatelem s uvedením
rozsahu, v jakém se na plnění služeb podílel. Pro posouzení splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu lze použít pouze tento podíl na realizované službě.
Za významné služby zadavatel považuje provedení a řádné dokončení těchto zakázek:
a) realizace min. 2 služeb, jejichž předmětem plnění bylo zajištění komplexních
úklidových služeb obdobných předmětu plnění této veřejné zakázky (tj. úklid budov či
částí budov) vždy pro jednoho objednatele po dobu alespoň 12 ti po sobě jdoucích
měsíců, přičemž hodnota těchto služeb činila v každém jednotlivém případě alespoň
750.000,- Kč bez DPH za rok.
Rozsah údajů pro doložení významné zakázky je následující:
a)
b)
c)
d)
e)

název významné zakázky,
výše finančního plnění za rok v Kč bez DPH,
doba (termíny) poskytnutí (měsíc /rok),
popis realizovaných služeb,
název a adresa objednatele vč. kontaktní osoby (tel., e-mail), u které je možné
uváděné údaje ověřit.

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY
Dodavatel zpracuje nabídku výhradně v elektronické formě skrze elektronický nástroj (tj. profil
zadavatele) E-ZAK na URL: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html, v českém jazyce,
v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a dále v souladu se
ZZVZ.
Požadavky zadavatele na způsob zpracování a formu nabídky mají zajistit přehlednost
a porovnatelnost předkládaných nabídek a jsou pouze doporučující povahy.

4.1 Členění nabídky
Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:
1. Krycí list (vzor uvedený v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace);
2. Obsah nabídky;
3. Příp. plná moc udělená oprávněné osobě statutárním orgánem Dodavatele (resp.
statutárními orgány všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu k jednáním
spojeným s podáním nabídky za dodavatele, nebo za sdružení;
4. Příp. písemný závazek jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm.) d) ZZVZ, pokud je jejím
prostřednictvím prokazována kvalifikace;
5. Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti;
6. Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti;
7. Doklady k prokázání technické kvalifikace;
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8. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;
9. Oceněný podrobný seznam požadovaných úklidových prací a činností (vzor uvedený
v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace)
10. Oceněný Modelový příklad výpočtu celkové ceny za dodávku hygienického materiálu
(vzor uvedený v příloze č. 5 této zadávací dokumentace)

4.2 Forma
Dodavatel předloží nabídku výhradně v elektronické formě.
Nabídka bude kvalitním způsobem zpracována tak, že bude dobře čitelná a bude obsahovat
všechny přílohy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by
zadavatele mohly uvést v omyl.

4.3 Varianty nabídky a další podmínky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

4.4 Další informace a požadavky zadavatele na zpracování nabídky
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podá
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení prokazuje
kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Základním hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle
§ 114 ZZVZ. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria
hodnocení – nejnižší nabídkové ceny.
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší
oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.
Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH.
V případě, že po provedení hodnocení nabídek bude na prvním místě více nabídek se shodnou
nabídkovou cenou, bude jako výhodnější posuzována ta, která byla doručena zadavateli dříve.
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6. NABÍDKOVÁ CENA
6.1 Způsob stanovení nabídkové ceny
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za poskytnutí všech služeb a dodávek, které jsou
předmětem této veřejné zakázky, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK). Celková
nabídková cena bude odpovídat součtu celkové ceny za dobu trvání smlouvy (2 roky) dle přílohy č.
1 této zadávací dokumentace a celkové ceny za dobu trvání smlouvy (2 roky) dle přílohy č. 5 této
zadávací dokumentace.
Celková nabídková cena bude v krycím listu, který je uveden v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace uvedena v následujícím členění:
-

Celková nabídková cena v CZK bez DPH za dobu účinnosti smlouvy (2 roky)

-

Výše DPH (21 %) v CZK

-

Celková nabídková cena v CZK vč. DPH za dobu účinnosti smlouvy (2 roky)

Dodavatel dále uvede nabídkovou cenu (měsíční) za poskytování služeb a jednotkové ceny za
dodávku hygienického materiálu do návrhu smlouvy, který je v uveden v příloze č. 4 této zadávací
dokumentace. K uvedené ceněuvedeným cenám v návrhu smlouvy bude dodavatel účtovat DPH
ve výši stanovené právními předpisy vždy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Do nabídkové ceny i jejích jednotlivých položek musí být zahrnuty veškeré náklady, které
dodavateli vzniknou v souvislosti s prováděním úkonů a služeb, které jsou předmětem plnění této
veřejné zakázky. V nabídkové ceně za zajištění úklidovýchposkytování služeb bude zahrnuto
rovněž zajištění vlastních úklidových, čistících a desinfekčních prostředků, veškerého
hygienického materiálu apod.

6.2 Doložení výpočtu nabídkové ceny
Pro doložení nabídkové ceny dodavatel zároveň zpracuje ocenění jednotlivých položek uvedených
v „Podrobném seznamu požadovaných úklidových prací a činností“, který je součástí
dokumentace v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a který bude zároveň přílohou smlouvy o
poskytování služeb.
Dodavatel dále pro doložení nabídkové ceny zpracuje ocenění jednotlivých položek v „Modelovém
příkladu výpočtu celkové ceny za dodávku hygienického materiálu“, který je součástí
dokumentace v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že
množství uvedené v příloze č. 5 této zadávací dokumentace slouží pouze pro účely hodnocení
nabídek, přičemž skutečné množství spotřebovaného (dodaného) hygienického materiálu se
může lišit, resp. zadavatel se tak v žádném případě nezavazuje k odběru přesného množství
uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Dodavatel bude v souladu s čl. VII odst. 2
smlouvy oprávněn zadavateli fakturovat pouze celkovou cenu za dodávku skutečně
spotřebovaného hygienického materiálu v příslušném kalendářním měsíci.

6.3 Podmínky pro možné překročení nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“. Nabídková cena může být překročena
pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové
ceny, a to ve výši odpovídající změně těchto předpisů. Další podmínky pro překročení nabídkové
ceny jsou uvedeny v návrhu smlouvy.
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7. OSTATNÍ INFORMACE
7.1 Lhůta a způsob podání nabídky
Nabídky je možno podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(URL): https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html, nejpozději však do konce lhůty pro
podávání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí 29. 46. 5. 2019 v 13:00 hod.
Nabídky podané po uplynutí lhůty, nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku a
bude se na ně hledět, jako by nebyly podány.
Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a dále za účelem hodnocení nabídek.

7.2 Způsob ukončení zadávacího řízení
Zadávací řízení na Veřejnou zakázku může být ukončeno:
•

uzavřením Smlouvy s vítězným Dodavatelem dle § 124 odst. 1 ZZVZ,

•

uzavřením Smlouvy s Dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k
uzavření Smlouvy s vítězným Dodavatelem (§ 125 odst. 1 ZZVZ),

•

zrušením zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v souladu s § 127 ZZVZ,

•

pokud Zadavatel neodešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru Dodavatele.

7.3 Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o
vysvětlení zadávací dokumentace musí být ze strany dodavatelů zadavateli zaslána v elektronické
podobě. Zadavatel preferuje, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zasílali dodavatelé
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel uveřejnění, odešle či předá vysvětlení zadávací dokumentace, případně související
dokumenty nejpozději ve lhůtě stanovené dle ZZVZ.
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 211 ZZVZ bude veškerá písemná
komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhat elektronicky.

7.4 Práva zadavatele a výhrady zadavatele
•

zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.

•

zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení
nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se shora
uvedená oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem
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jejich uveřejnění.

7.5 Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 ZZVZ
v délce trvání 6 měsíců.
Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které nesmí zadavatel uzavřít smlouvu dle ustanovení § 246
ZZVZ.

7.6 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 16. 4. 2019. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění
proběhne v 10 hodin před hlavním vchodem na adrese sídla zadavatele. Kontaktní osobou pro
prohlídku místa plnění je Lukáš Petrán, správce budovy, tel.: 773 780 698.
Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího
plnění. Prohlídka není určena k případnému vyjasňování obsahu zadávací dokumentace. Při
požadavku dodatečných informací k zadávací dokumentaci je nutno postupovat dle čl. 7.3 této
zadávací dokumentace, resp. příslušných ustanovení ZZVZ.

7.7 Ochrana informací
Údaje nebo sdělení, které Dodavatel poskytl Zadavateli, se považují za důvěrné, pokud je
Dodavatel jako důvěrné označil.
Zadavatel není povinen v souladu s ustanovením § 218 odst. 3 ZZVZ uveřejnit informaci dle ZZVZ,
pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu
s veřejným zájmem, nebo by takové uveřejnění mohlo porušit právo dodavatele na ochranu
obchodního tajemství či by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
Dodavatel podáním nabídky vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem
posouzení a hodnocení nabídek.
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8. OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY
Obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vymezující budoucí rámec
smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v návrhu smlouvy o poskytování služeb, který je
nedílnou součástí zadávací dokumentace (viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Dodavatel
v nabídce předloží návrh smlouvy v elektronické podobě.
Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech
označených takto: [doplní účastník]. Jiná doplnění nebo změny Smlouvy nejsou přípustná.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem
nebo jinou osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou. Zadavatel požaduje, aby toto
oprávnění bylo v takovém případě součástí nabídky účastníka zadávacího řízení.
Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že účastnící zadávacího řízení nejsou povinni
v nabídce přikládat k návrhu smlouvy její přílohy. Po podpisu smlouvy bude její nedílnou součástí
tato příloha:

Příloha č. 1 : Podrobný seznam požadovaných úklidových prací a činností
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9. PŘÍLOHY
Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Podrobný seznam požadovaných úklidových prací a činností (samostatný dokument)
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 4 - Text návrhu smlouvy o poskytování služeb (samostatný dokument)
Příloha č. 5 – Modelový příklad výpočtu celkové ceny za dodávku hygienického materiálu

V Praze

_______________________________
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
na základě plné moci

v.z. Mgr. Petr Prášek, advokát
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PŘÍLOHA Č. 2 - KRYCÍ LIST NABÍDKY
PODANÉ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Úklidové služby pro NZM, pobočka Praha“
Název
Sídlo
IČO

Zadavatel
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
75075741
Dodavatel

Název
Sídlo/místo podnikání
Adresa pro poštovní styk
Právní forma dodavatele /
spisová značka
v obchodním rejstříku
IČO / DIČ
Forma podniku dodavatele

Dodavatel uvede, zdali je malým, středním nebo velkým
podnikem dle Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici
mikropodniků, malých a středních podniků

Osoba oprávněná jednat
za dodavatele
Kontaktní osoba
Telefon /
Fax /
E-mail

Jakožto účastník prohlašuji, že níže uvedená celková nabídková cena za provedení veřejné
zakázky s názvem „Úklidové služby pro NZM, pobočka Praha“ zahrnuje veškeré náklady, které
účastníkovi vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky, je stanovena po dobu platnosti a
účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v zadávací dokumentaci,
resp. návrhu smlouvy. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Hodnotící kritérium

Nabízená hodnota
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Nabídková cena (v CZK) bez DPH za dobu
účinnosti smlouvy (2 roky)1

Doplňte částku bez DPH

Výše DPH (v CZK)
Nabídková cena (v CZK) včetně DPH za dobu
účinnosti smlouvy (2 roky)

Podpis nabídky
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení,
funkce
příp. Razítko, datum

Dodavatel doplní hodnotu, která odpovídá součtu celkové ceny za dobu trvání smlouvy (2 roky)
dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (tj. údaj uvedený v řádku s názvem „Cena celkem za
dobu trvání smlouvy (2 roky)“ a celkové ceny za dobu trvání smlouvy (2 roky) dle přílohy č. 5 této
zadávací dokumentace (tj. údaj uvedený v řádku s názvem „Cena celkem za dobu trvání smlouvy
(2 roky)“
1
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PŘÍLOHA Č. 3 – VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Čestné prohlášení účastníka o splnění kvalifikačních předpokladů
Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění], zastoupená [identifikační údaje statutárního
orgánu společnosti, nebo zástupce]
jakožto účastník v zadávacím řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem
„Úklidové služby pro NZM, pobočka Praha“
tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem, tj. že je dodavatelem, který, resp. kterému:
Základní způsobilost
a)

b)
c)
d)
e)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.,
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;
o je-li Dodavatelem právnická osoba, splňuje výše uvedenou způsobilost tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
Dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat
▪ tato právnická osoba,
▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
o je-li Dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, splňuje výše uvedenou
způsobilost tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky
závodu. Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí výše
uvedenou způsobilost splňovat
▪ tato právnická osoba,
▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
o je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje výše uvedenou
způsobilost tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejném zdravotním pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž
nebyla nařízena nucená správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle
právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost
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a) Disponuje ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
b) disponuje dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, živnosti volné dle § 25 zákona č.
455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění, s předmětem podnikání:
•

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Technické kvalifikační předpoklady
a) Za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení realizoval:
•

min. 2 služby, jejichž předmětem plnění bylo zajištění komplexních úklidových služeb
obdobných předmětu plnění této veřejné zakázky (tj. úklid budov či částí budov) vždy
pro jednoho objednatele po dobu alespoň 12 ti po sobě jdoucích měsíců, přičemž
hodnota těchto služeb činila v každém jednotlivém případě alespoň 750.000,- Kč bez
DPH za rok.
název zakázky: [doplní účastník]
výše finančního plnění za rok (v CZK bez DPH) [doplní účastník]
doba poskytnutí (měsíc a rok) [doplní účastník]
popis realizovaných služeb [doplní účastník]
objednatel vč. kontaktní osoby [doplní účastník]

název zakázky: [doplní účastník]
výše finančního plnění za rok (v CZK bez DPH) [doplní účastník]
doba poskytnutí [doplní účastník]
popis realizovaných služeb [doplní účastník]
objednatel vč. kontaktní osoby [doplní účastník]
Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V……………..dne……………….

podpis
------------------------------------------Název účastníka, jméno a příjmení, funkce
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