
vÝzvn r pooÁtví Nneíory '
v zRoÁvncínn Řízerví vrŘruruÉ zaxÁzt<v vlnlÉHo RozsAHu
(zadávané podle ustanovení §§ O, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. L37 12006 sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

S NÁZVEM

,,úKLtDoVÉ st_užev pRo pALATA - DoMov pRo znRrovĚ posTlžENÉ"

wzvRruÝ zrurvcr:

se sídlem:

tč:

Jednatel:

kontaktní osoba:
Mob.:

E-mail:

V PRAZE DNE 15. SRPNA 2014
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údaie o zadavateli:

PALATA - Domov pro zrakově postižené
zřizovatel: Hlavní město praha

se sídlem: Na Hřebenkách 737/5,15O 00 Praha 5
lČ: 708 72783

Zastoupený: lng. Jiřím Procházkou, ředitelem domova

za účelem zadání zakázky malého rozsahu Vás

vYzÝvá
jako uchazeČe k Podánínabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na službu:

,,úKLlDoVÉ sLUžBy pRo pALATA - DoMoV pRo zRAKoVĚ posTlžENÉ..

Tato veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána postupy dle zákon a č. 1,37/2o06
Sb,, o veřejných zakázkách, v platném znění.

!.

pŘrovlĚr plruĚruí

1.1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění kompletních úklidových prací a
souvisejících sluŽeb (dále jen ,,úklidové služby") pro pALATA - Domov pro zrakově postižené.

1.2. Úklidové Práce, které jsou předmětem této veřejn é zakázky, jsou blíže specifikovány
v Příloze č. 5,,HARMONOGRAM Út<lloovÝcH sLUžEB A DoDÁVKy MATERIÁLU,,, která tvoří
nedílnou souČást této výzvy, a která uvádí četnosti jeQnotlivých úklidů, druhy a rozsahy
Prováděných Úklidových sluŽeb v objektu zadavatele. Celková uklízená podlahová plocha
činí 7338,5 m2.

1.3. SouČástí Poskytovaných sluŽeb je dodávka čistících a dezinfekčních prostředků
Potřebných k Provádění úklidových služeb. Součástí poskytovaných služeb je rovněž dodávka
sPotřebního a hygienického materiálu (toaletní papír, papírové ručníky, tekutá mýdla, sáčky
do odpadkových košů, apod.), který je blíže specifikován v přítoze č. 5 ,,HARMoNoGRAM
ÚruoovÝcH SLUŽEB A DODÁVKY MATER|ÁLU", která tvořínedílnou součást této výzvy,

1.4. Dodavatel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o zajištění a provádění
Úklidových sluŽeb povinen postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré
Potřebné PéČe k dosaŽení optimálního výsledku plnění smlouvy. Dodavatel je dále povinen
postupovat při plnění povinnostívyplývajících ze smlouvy o zajištění a provádění úklidových
sluŽeb Plně vsouladu s hygienickými požadavky, které vyplývajíz platných právních předpisů,
zejména vYhláŠkY Č, 1,95/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření
infekČních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů
sociální PéČe, v platném znénÍ, a platnými dezinfekčními plány zadavatele, a to vždy ke dni
výkonu předepsaných úkonů.
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1,5, UchazeČ ProhlaŠuje, Že je Plně odborně způsobilý pro plnění povinností, které mu
vYPlývají ze smlouvY o zajiŠtění a provádění úklidových služeb. Návrh smlouvy tvoří přílohu
č. 2,,FoRMULÁŘ SMLoUVY,,.

1.6. Místem plněníje objekt zadavatele uvedený v bodě ]..].. tohoto článku.

1,7, Dodavatel se zavazuje, Že finanČní prostředky poskytnuté zadavatelem budou použity
Pouze a výluČně na Plnění Předmětu smlouvy o zajištěnía prováděníúklidových služeb.

1,8, Dodavatelje Povinen ProŠkolit své výkonné pracovníky o veškerých povinnostech, které
dodavateli vyplývají ze smlouvy o zajištění a provádění úklidových služeb.

1,9, Dodavatel se zavazuje uzavřít a mít v platnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu
mezi dodavatelem a zadavatelem této veřejné zakázky pojistnou smlouvu na pojištění
odPovědnosti za Škodu zpŮsobenou dodavatelem třetí osobě. požadovaná minimální výše
Pojistné ČástkY na PojiŠtěníodpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetíosobě činí
1.000.000,- Kč (slovy jedenmiliónkorunčeských) na jednu pojistnou událost.

1,10, Dodavatel je Povinen Při realizaci předmětu veřejné zakázky postupovat tak, aby by|y
v maximální moŽné míře chráněny zájmy zadavatele a jeho klientů, Je povinen jednat čestněa svědomitě, dŮsledně vYuŽÍvat zákonné prostředky a uplatňovat vše, co dle svého
přesvědčení a pokynů zadavatele pokládá za prospěšné pro zadavatele.

1,11, VeŠkeré dalŠÍ Povinnosti dodavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je obsahem
Přílohy č. 2,,FORMULÁŘ sMLOUVY" a tvořínedílnou součást této výzvy.

1,12. Činnosti vyplývající dodavateli ze smlouvy o zajištění a provádění úklidových služeb
bude dodavatel vYkonávat Prostřednictvím osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo
jiném smluvním vztahu,

1.13. Předpokládaná hodnota veřejné zakázkyje do 1.960:500,- Kč (bez DPH),

ll.
DOBA PLNĚNÍ

2,L. Smlouva mezi zadavatelem a vybraným uchazečem (dodavatelem) bude uzavřena
na dobu určitou, a to od ]". ledna 2015 do 31-. prosince 2015.

2.2. Termín zahájení Plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího
řízenÍ, schválením vybraného uchazeče a podepsáním příslušné smlouvy o zajištění a
provádění ú klidových služeb.

2.3. Zadavatel si vYhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájeníveřejné zakázky.
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3.1. zadavatel uskutečn í proh líd ku místa plněn í v následujícím term ín u :

dne 21, 8, 2OL4 od 10:00 hod. v budově PALATA - Domov pro zrakově postižené,
Na Hřebenkách 73/5, 150 00 Praha 5. Zájemci se mohou zúčastnit prohlídky místa plnění.
Zálemce bude v rámci prohlídky plně obeznámen s místem plněníveřejné zakázkya místními
podmínkami.

3,2, pokud se zájemci zúčastní prohlídky objektu, podepíší se na listinu účastníků a zároveň
se musí Prokázat Platným dokladem totožnosti, v případě že se nejedná o statutárního
zástupce, také plnou mocí podepsanou oprávněnou osobou.

3,3, Vzhledem k charakteru prováděných služeb zadavatel doporučuje uchazečům prohlídku
s výkladem před podáním nabídky.

lV.
pnorÁzÁruí xvnupl rnčru ícH pŘeopoxlaoů

K Prokázání kvalifikace jednotlivých uchazečů jsou uchazeči povinni prokázat splnění
n íže uvedené kvalifikace.

4.t. Zadavatel ve smyslu ustanovení § 62 odst. 3 zákona požaduje prokázání splnění
kvalifikace v rozsahu stanoveném § 50 odst. 1_ písm. c), § 53 odst. ]., § 54 písm. a), b), a
§ 56 zákona:

4.L.L. Ekonomická a finanČní zpŮsobitost splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1
PÍsm, c) zákona - uchazeČ předloŽí Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční
zPŮsobilosti sPlnit veřejnou zakázku, podepsané oroŮou oprávněnou jednat jménem
uchazeČe. Pro tyto ÚČely lze využít čestné prohlášení, které tvoří pří|ohu č. 1 ,,čEstNÁ
PROHLÁŠEN Í" a je nedílnou součástí této výzvy.

4,L.2. Základní a Profesní kvalifikační předpok|adv dle ustanovení § 53 odst. 1 a § 54 písm.
a) a b) zákona - uchazeČ Předloží Čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeČe, z jehoŽ obsahu bude zřejm é, že splňuje předpoklady požadované
zadavatelem. Pro tyto ÚČely uchazeČ vyuŽije Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 1
,,ČESTNÁ PROHLÁŠEN Í" a ie nedílnou součástítéto výzvy.

UchazeČ doloŽÍ doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavate!e nebo odbornou
zPŮsobilost osobY, jejímŽ Prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel
Pro tYto ÚČelY PoŽaduje PředloŽení výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského
rejstříku nebo výPisu z jiné obdobné evidence, ve které je zapsán, ne starší 90 kalendářních
dnů k poslednímu dni, v němž mohou být podle této výzvy předloženy nabídky.

Pozn.: Základní a profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelŮ dle ustanovení § 125 a násl. zákona nebo certifikátem vydaným
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akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle ustanovení § 133
a násl. zákona v rozsahu údajů v něm uvedených.

4.L.3. Technické kva lifikační předpoklady

UchazeČ v rámci daného kvalifikačního kritéria doloží čestným prohlášením poskytnutí
minimálně tří obdobných stuŽeb pro 3 různé objednatele, a to v období za poslední 3 roky.
Jednou obdobnou sluŽbou se rozumí zajištění a provádění úklidových služeb o minimálním
finančním objemu 1.8oo.ooo,- Kč bez DPH pro jednoho objednatele.

1. označení subjektu, pro který byla zakázka realizována;

2, struČný PoPis realizovaných pracÍ, s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč
bez DPH za ]. kalendářnírok);

3. vymezení období, ve kterém byla zakázka realizována;

4.z.

V PříPadě výPisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku nebo výpisu z jiné
obdobné evidence, ve které je uchazeČ zapsán, požaduje zadavatel předložení originálu nebo
v Úředně ověřené koPie. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ve kterém má být prokázáno
splněn í kvalifikace, starší 90 kalendá řn ích d nů.

ostatní informace a doklady o kvalifikaci uchazeč předložív prosté kopii,

5,1, Nabídková cena bude stanovena v české měně a jako cena nejvýše přípustná, která bude
zahrnovat veŠkeré náklady dodavatele spojené s poskytováním služby, která je předmětem
této veřejné zakázkY dle Článku l. této zadávací dokumentace (zejm. náklady na pracovní
PomŮckY, řádné Pracovní oděvy a pomůcky BoZp, vybavení úklidovou technikou a
mechanizací aPod.). Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení
termínŮ ProváděnísluŽeb z dŮvodŮ chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se
k prováděným službám.

5.2. Nabídková cena bude stanovena následujícím způsobem:

5,2.1. PauŠální cena za ]" kalendářní měsíc v Kč bez DPH za pravidelné úklidové služby a
dodávky materiá|u v objektu PALATA - Domov pro zrakově postižené, Na Hřeben kách737/5,
150 00 Praha 5

5.2.2. Hodinová sazba na jednoho pracovníka v Kč bez DPH za mimořádné úklidové služby
na vYŽádání (naPř. Úklid po stavebních pracích, po malování apod.) v objektu pALATA _
Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách737/5,150 00 Praha 5.

V.

í Nnsí
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5,2,3, Jednotková cena mimořádných prací v Kč bez DpH v objektu pALATA _ Domov
pro zrakově postižené, Na Hřebenkách737/5, 150 0o Praha 5.

5,3, Nabídková cena bude v nabídce zpracována v souladu s obchodními podmínkami.

5,4, Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a překročitelná pouze v případě, žev PrŮběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
(PříPadné zvýŠeníČi sníŽenísazby DPH po dni uskutečněnízdanitelného plněnínenídůvodem
Pro zvýŠení Či sníŽení cenV Provedené části plnění podle smlouvy o zajištění a provádění
úklidových služeb.

V!.

OBCHODNÍ A JlNÉ PODMÍNKY

Obchodní a jiné Podmínky jsou obsaženy ve smlouvě o zajištění a provádění
Úklidových služeb, která je Přílohou č. 2,,FORMULÁŘ sMLoUVy" této výzvy a tvoří její
nedílnou souČást. Jakékoliv změny v návrhu této smlouvy jsou nepřípustné. Do smlouvy
uchazeČ vloŽÍ Pouze informace do vyznačených žlutých polí. Jiné zásahy do textu smlouvy
by měly za následek vyřazení uchazeče ze zadávacího řízení.

Vll.
POKYNY PRO JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

7.L. Požadavky na jednotné zpracování nabídky:

7.L.L. UchazeČ je Povinen doložit v uzavřené obálce zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek
tyto dokumenty týkající se veřejné zakázky:

statutární orgán, sídlo, lČ, DlČ, kontaktní osoba Úe věci nabídky vč. telefonického a
emailového sPojenÍ), uvedením celkové nabídkové ceny a podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče;

(tabulka k vyplnění nabídkové ceny je Přílohou č. 3 ,,NABíDKOVÁ 6ENA, této výzvy a
je její nedílnou součástí);

který bude odpovídat znění uvedenému v Příloze č.2,,FoRMULÁŘ SMLoUVy,,této
výzvY, a v němŽ bude uvedena nabídková cena zpracovaná v souladu s č|ánkem V.
této výzvy;

dle článku lv.
této výzvy;

oPrávněnou jednat jménem uchazeče (jeho znění je přílohou č. 1 ,,čESTNÁ
PROHLÁŠENÍ" této výzvy a je jejínedílnou součástí);

3 letech od konce lhŮty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či

Stránka 6 z 11



obdobném Poměru u zadavatele, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeČe; event. Čestné Prohlášení, že žádná z výše uvedených osob nepracovala
v Posledních 3letech u zadavatele (lze využít čestné prohlášení, které je přílohou č. 1
,,čESTNÁ pRoHLÁšENí'' této výzvy);

základního kaPitálu, má-li uchazeč formu akciové společnosti, vyhotovený ve lhůtě
Pro Podání nabídek, PodePsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (lze
vYuŽÍt Čestné prohláŠení, které je Přílohou č. 1 ,,čESTNÁ pnoHLÁšENí,,této výzvy);

zvláŠtního Právního Předpisu v souvislosti s veřejnou zakázkou, podepsané osobou
oPrávněnou jednat jménem uchazeČe (lze využít čestné prohlášení, které je přílohou
č. 1,,ČESTNÁ pnoHLÁŠENÍ'' této výzvy);

7,2.V PříPadě, Že uchazeČ v nabídce doloží dokumenty vztahující se k nabídce dle tohoto
Článku této výzvY Podepsané jinou než osobou uvedenou v aktuálním a platném výpisu
z obchodního nebo Živnostenského rejstříku, doloží do své nabídky také oprávnění této
osoby k podpisu (např. plnou moc).

7.3. Varianty nabídky se nepřipouštějí.

7.4. Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce.

7.5. Originál nabídky bude zabezpeČen proti neoprávněné manipulaci sdílčími částmi
nabídkY Či jednotlivými listY Podané nabídky (přelepení, opatření přelepky razítkem nebo
podpisem oprávněné osoby, pevné spojení kompletní nabídky).

7.6. SouČástí nabídky je přehled jejího obsahu s uvedením názvů kapitol nabídky, včetně
uvedení Příloh, ČÍsel listŮ a celkového počtu listů nabídky. poslední list nabídky uchazeče
bude tvořit prohlášenío ce|kovém počtu listů nabídky.

7.7. Uzavřená obálka obsahujícíkompletnínabídku a kvalifikaci, musí býtzabezpečena proti
náhodnému nebo neoprávněnému otevření a označena nápisem:

vEŘEJNÁ zARÁzK^- pALATA- úxuoovÉ služBy - NEoTvíRAT!

7-8. 7adávací lhŮta, tj. lhŮta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá
90 dnů.

7.9. Lhůta pro podání nabídek končí 27. srpna 2OL4 ve L2:o0 hodin.

7,L0. NabídkY v listinné podobě lze podávat osobně na adresu:
PALATA - Domov pro zrakově postiŽené, Na Hřebenkách 737/5,150 0o praha 5, k rukám
panÍSimony Krondákové, te!.2573tt 930, a to v pracovních dnech od 9:00 hod. do 15:00
hod. UchazeČi mohou téŽ podat svou nabídku doporučenou poštou na výše uvedenou
adresu a uvedenou kontaktníosobu, popř. kurýrníslužbou. v případě zaslání poštou (kurýrní
sluŽbou) je rozhodující okamŽik doruČení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího předání
PoŠtě (kurýrní sluŽbě), Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty,
zadavatel neotevře.
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7.11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

7,LL,L UchazeČ je oPrávněn Po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, a to ve dvou formách:

nejpozději 3 pracovnídny před uplynutím lhůty pro podání nabídek;

nejpozději 2 pracovnídny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

7.Lt.z Zadavatel odeŠle dodateČné informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumentY, nejPozději do 1 pracovního dne po doručení žádosti uchazeče. Dodatečné
informace, vČetně Přesného znění žádost, budou zveřejněny na webových stránkách
zadavatele.

7.LL.3 Zadavatel mŮŽe poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti,

Vlll.
KRITÉRlA HODNOCENÍ NABÍDKY

8.1. Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky
ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria, která se
vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky. K jednotlivým kritóriím stanovil zadavatel
váhu vyjádřenou v procentech takto:

1. kritérium: Paušální cena za 1 kalendářní měsíc za pravidelné úklidové služby a dodávky

Váha kritéria 80%.

materiálu bez DPH.

2. kritérium: Hodinová sazba na 1- pracovníka za mimořádné úklidové služby na vyžádání
bez DPH.

Váha kritéria LO%.

3. kritérium: Jednotková cena mimořádných prací bez DPH.

Váha kritéria L0%.

ad 1. kritérlum: Zadavatel bude hodnotit výš| paušální ceny za ]_ kalendářní měsíc nabídkové
cenY za Pravidelné Úklidové sluŽby a dodávky materiálu bez DpH. Jako nejvhodnější bude v
tomto dílČÍm kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší
nabídkovou cenu za 1 kalendářní měsíc.

ad 2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši hodinové sazby na jednoho pracovníka
za mimořádné Úklidové sluŽby na vyžádání bez DPH. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím
kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší hodinovou sazbu
na jednoho pracovníka.
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ad 3. kritérium: Zadavatel bude hodnotit jednotkovou cenu mimořádných prací v Kč bez
DPH. Jako nejvhodnějŠÍ bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v
nabídce uvede nejniŽŠÍ jednotkovou cenu mimořádných prací. Jednotková cena
mimořádných prací bude vypoČtena uchazečem jako aritmetický průměr dílčích
jednotkových cen (mytíoken, impregnace pvc, čištění koberců, čištění horizontáln ích žaluzií,
čištění vertikálních žaluzií,čištění dlažeb a kamenných schodů).

8.2- UchazeČi předloŽÍ ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím
následující Údaje, které budou slouŽit zadavateli pro hodnocení nabídek podle základního
hodnotícího kritéria ekonom ická výhodnost nabídky:

1. kritérium:

o vyplněný návrh smlouvy;
. vyplněný KRycÍLIST NABíDKy;
o vyplněná tabulka VÝr,aZVÝVĚn s určením rozsahu a četnosti pro pravidelný úklid;
. vyplněná tabulka NABíDKoVÁ crrun;

2. kritérium:

. vyplněný návrh smlouvy;

. vyplněný KRYCíLlsT NABíDKy;

. vyp|něná tabulka NABíDKOVÁ crruR;

3. kritérium:

. vyplněný návrh smlouvy;

. vyplněný KRYCíLlsT NABÍDKy;

. vVplněná tabulka NABíDKOVÁ crrun;

8.3. Pro hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií použije zadavatel bodovací
stupnici v rozsahu 0 aŽ 100. Nejvhodnější nabídce je přiděleno bodové hodnocení 100. Každé
dalŠÍ jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
ÚspěŠnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria vzhledem k nejvhodnější nabídce.
Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria takto:

1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit paušální cenu za ]- kalendářní měsíc v Kč bez DpH.
Zadavatel bodové hodnocení vypoČte podle poměru nejnižší paušální cena v Kč bez DpH /
hodnocená paušální cena, vynásobená 1O0 bodů.

nejnižší paušální cena

x 100 bodů
hodnocená paušální cena

Takto vypoČtené bodové hodnoceníbude dále vynásobeno vahou tohoto kritéria (80%) a tak
bude vypoČteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 3 desetinná
místa.
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2. kritérium: zadavatel bude hodnotit hodinovou sazbu
DPH. Zadavatel bodové hodnocení vypočte podle poměru
DPH / hodnocená hodinová sazba, vynásobená 100 bodů.

na jednoho pracovníka v Kč bez
nejnižší hodinová sazba v Kč bez

nejnižší hodinová sazba

x 100 bodů
hodnocená hodinová sazba

Takto vYPoČtené bodové hodnoceníbude dále vynásobeno vahou tohoto kritéria (10%) a tak
bude vYPoČteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 3 desetinná
místa.

3. kritérium: Zadavatel bude hodnotit jednotkovou cenu v Kč bez DPH.
hodnocení vypočte podle poměru nejnižší jednotková cena v kč bez
jednotková cena, vynásobená 100 bodů.

zadavatel bodové
DPH / hodnocená

nejn ižší jednotková cena

x 100 bodů
hodnocená jednotková cena

Takto vypoČtené bodové hodnoceníbude dále vynásobeno vahou tohoto kritéria (1o%) a tak
bude vYPoČteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 3 desetinná
místa.

8.4. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla
Podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky
nejvýhodnějŠÍ nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše
nejvyšší počet bodů.

lx.
zÁvĚnečruÁ usrnruovrruí

9.1. Zadavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § ll zákona vyzvat uchazeče
ke zdŮvodnění mimořádně nízké výše nabídkové ceny a za tímto účelem si od něj vyžádat
PÍsemné zdŮvodněnÍ. NeodŮvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu
ve stanovené lhŮtě, nedostavÍ-|i se k podání vysvětlení nebo posoudí-li hodnotící komise
zadavatele jeho zdŮvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka takového uchazeče
ze zadávacího řízení vyřazena.

9.2. Dodavatel bude v rámci plnění předmětu této veřejn é zakázky informovat odpovědné
PracovníkY zadavatele o kaŽdé mimořádné události při provádění činností podle smlouvy
o zajištění a provádění úklidových služeb.

9.3. Dodavatel se v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky zavazuje realizovat činnosti
dle smlouvy o zajiŠtění a provádění úklidových služeb tak, aby neomezoval výkon práce
pracovníků zadavatele.
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9.4. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a oznámení zadavatele
o výběru nejvhodnějŠÍ nabídky se bude považovat za doručené všem dotčeným uchazečům
okamžikem uveřejnění na webových stránkách zadavatele.

9.5. Zadavatelje oPrávněn kdykoli v průběhu zadávacího řízenítuto veřejnou zakázku zrušit.

9.6. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky k veřejné zakázce v průběhu
běhu lhůty pro podání nabídek, přičemž o této změně bude informovat formou oznámení
dodateČných informací k zadávacím podmínkám, při změně zadávacích podmínek zadavatel
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona.

9.7. UchazeČ nemá právo na náhradu nákladŮ spojených s účastívzadávacím řízení. Nabídky
se uchazeČŮm nevracejí a zŮstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.

9.8. Dodavatele bere na vědomí, že:

se jedná o PsYchicky nároČné práce v budově zadavatele, kde jsou umístěni
klienti se specifickými potřebami a sníženou soběstačností;
úklidové služby jsou prováděny celoročně včetně so, Ne a státních svátků
v souvislosti se zajištěním odpovídajícího počtu pracovníků;

x.
pŘíI-oHy

příloha č, r: ČrsrruÁ pnoHLÁŠrruí

Příloha Č. 2: FORMULÁŘ SMLOUVY (Smlouva o zajištěnía provádění úklidových služeb)

Příloha č. 3: NABÍDKoVÁ CENA

příloha č. q: vÝr,azvÝv Ěn

Příloha č. 5: HARMoNoGRAM Út<t-toovÝcH SLUŽEB A DODÁVKY MATER|ÁLU

Uvedené přílohy jsou nedílnou součástítéto výzvy,

lng. Jiří Procházka
PALATA - Domov pro zrakově postižené
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