
 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

  
1. Identifikace zadavatele 
 
1.1 Název zadavatele: Město Příbor 
 Sídlo: náměstí Sigmunda Freuda č. 19, 742 58 Příbor 
 Zastoupený: Ing. Milanem Strakošem, starostou 
 IČ: 00298328 
 DIČ: CZ00298328  
 
1.2 Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky 
 Jméno a příjmení: Ing. Jiří Hajda 
 Telefon: 556 455 422 
 Fax: 556 722 093 
 E-mail: hajda@pribor-mesto.cz 

 
2. Informace o veřejné zakázce 
 
2.1 Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb v Domě s pečovatelskou službou 

č.p. 238, 233, 231 – Příbor 
 
2.2 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo 

režim Zákona o veřejných  zakázkách č.137/2006 Sb. 
 
2.3 Předmět veřejné zakázky: 
 Předmětem zakázky je nákup služeb souvisejících s úklidovými službami v Domě 
 s pečovatelskou službou v Příboře, na ul. Jičínská a ČSA zahrnující tyto činnosti: 

I. Požadované činnosti- základní členění 

• Jedná se o úklid vnitřních prostor domů s pečovatelskou službou určených pro 

(denní) pravidelný úklid,  

• Speciální úklidové práce (mytí oken, čištění koberců, mytí radiátorů, 

hydrantů), 

• Standard pro úklid + další speciální úklidové práce ( madla na chodbách, el. 

Skříně a hydranty, zábradlí na nouzovém schodišti, poštovní schránky)- 

uvedeno, 

• Dodávka hygienického materiálu (průběžná dodávka a doplňování do 

zásobníku personální hygieny). 
 

II. Rozsah a specifikace výkonů jednotlivých prací – standardy 

Vnitřní úklid prostor domů s pečovatelskou službou – viz přílohy 1-4 návrhu smlouvy. 

 

III. Doba úklidu, provádění prací 

Úklidové práce jsou realizovány ve všech pracovních dnech v pracovní době (pondělí 

až pátek) v době od 7:00 hod do 15:00 hod. V případě potřeby podle domluvy. 
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IV.    Prohlídka místa plnění 

Prohlídku prostor Domů s pečovatelskou službou Příbor, ve kterých jsou úklidové práce 

realizovány, je možné uskutečnit po telefonické domluvě s paní Šárkou Tótovou, DiS 

 (tel: 556 725 359). 
 

3. Lhůta  a místo poskytování služeb 
 
Od 1.1.2015 do 31.12.2015, Domy s pečovatelskou službou č.p. 238, 233, 231 – Příbor. 
 
 
4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 
 
Dodavatel je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Kvalifikaci splní dodavatel, který 
předloží: 

- doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) - prostá 
kopie 
- čestné prohlášení o tom, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na 
pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a celního úřadu - toto prohlášení bude 
podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele  
- seznam zakázek obdobného charakteru (dodávky služeb v úklidových pracích) 
realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; 
seznam bude obsahovat alespoň 2 obdobné zakázky 

  
 

5. Obsah a způsob zpracování nabídky 
 
Nabídka musí obsahovat: 

- krycí list nabídky, ve kterém bude uvedena identifikace dodavatele a nabídková cena  
- doklady prokazující splnění kvalifikace 
- doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče 

 
 

6. Hodnotící kritéria a způsob jejich hodnocení 
 
6.1 Hodnotící kritéria 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.  
 

6.2 Nabídková cena 

Nabídková cena je počítána jako paušál za služby za jeden kalendářní měsíc bez ohledu na 
počet dní v daném měsíci, cena za služby prováděné čtvrtletně, pololetně a dle potřeby je 
poměrně započítána do měsíčního paušálu. Nabídkovou cenou se rozumí kompletní cena za 
výše uvedené služby včetně veškerých úklidových prostředků, odpadkových pytlů, mýdla, 
toaletního papíru, je nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací 
veškerých úklidových činností a dodáním spotřebního materiálu a prostředků.  
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Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez a s DPH (včetně daňové sazby). 
 

 

7. Obchodní podmínky 
 
Obchodní podmínky jsou dány závazným návrhem smlouvy, jejíž znění je uvedeno 
v příloze č.1 této zadávací dokumentace. 

  

8. Lhůta, místo a způsob pro předkládání nabídky 
 
Nabídky lze podat v termínu do 13.8.2016 do 14:00 hod. osobně na podatelně Městského 
úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor nebo zaslat poštou na výše 
uvedenou adresu. Rozhodující je termín doručení nabídky zadavateli. Nabídky se podávají v 
zalepené obálce označené názvem veřejné zakázky, nápisem NEOTEVÍRAT a adresou 
uchazeče. 

 
 

9. Právo zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit zadávací podmínky, bez uvedení důvodu zrušit veřejnou 
zakázku či zadávací řízení až do podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem, právo 
odmítnout všechny nabídky, právo vyloučit nabídku, která nesplňuje náležitosti uvedené 
v této zadávací dokumentaci, a právo na změnu veřejné zakázky a podmínek zadávacího 
řízení, jestliže tak v průběhu zadávacího řízení shledá za nezbytné pro dosažení účelu veřejné 
zakázky, a zároveň zachová zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. 
Neuvedení požadovaných informací v rozsahu zadávací dokumentace nebo nerespektování 
pokynu zadavatele může vyústit v odmítnutí nabídky. 
Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou uchazečům 
přiznána. 

 


