ZADÁVACÍ OOXUUeNTACE

Zadavatel:
DŮm seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem Olbrachtova 1390/!l, 293 01Mladá Boleslav

Ičo: oogz+s+z

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

,,Zajištění úklidových prací v objektu Domu seniorů Mladá Boleslav a
v detašovaném pracovišti"

zadávaná mimo režim zákona č, 13412016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon")

Zakázkaje zveřejněna v certifikovaném nástro.;i E

- ZAK.
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1.

OBECNÉ lNFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1

lnformace o zadavateli

1.1.1

zadavatel

Název

Dům seniorů tMladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo:

Olbrachtova 1390/ll, 29301 tt/ladá Boleslav
Detašované pracoviště: Na Celně 1405,293 01 lt/ladá Boleslav

lčo:

00874647

DlČ:

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

lng, Světlana Kubíková, ředitelka

(dále jen,,Zadavatel")

1.2

Základní informace o veřejné zakázce

1.2.1

Poptávkové řízení

Veřejná zakázka s názvem ,,Zajištění úklidových prací v objektu Domu seniorů lt/ladá Boleslav a
v detašovaném pracovišti" je veřejnou zakázkou malého rozsahu na poskytované služby (dále jen
,,Veřejná zakázka"),

Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona, Obsahuje-|i tato
zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušnéustanovení zákona analogicky. To
však neznamená, že Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v režimu zákona.

1.2.2

Účel veře;né zakázky

Účelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na p|nění Veřejné zakázky

s

jedním vybraným

dodavatelem, na jejímžzákladé budou pro Zadavatele poskytovány služby.

1.2.3

Předmět plnění Veřejné zakázky

Předmětem plnění Veřejné zakázky
v detašovaném pracovišti.

je zajištění úklidových prací v objektu Domu seniorů a

Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění
Veřejné zakázky (příloha č, 4 této zadávací dokumentace).
Zadavatel požaduje, aby úklidovépráce byly prováděny v rozsahu a intervalu dle
konkrétníhoseznamu (příloha č 4 této zadávací dokumentace). Uchazeč předloží dezinfekční plán
pro běžnou ochrannou dezinfekci, ktený bude předložen ke schválení Krajské hygienické stanici
Středočeského kraje a bude součástíProvozního řádu Domova seniorů Mladá Boleslav,
Současně si zadavatel vyhrazuje právo při uzavření sm|ouvy o zabezpečení úklidových
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prací upřesnit postup a rozsah prací při zachování jednotkových cen prací dle nabídky
uchazeče.

1.2.4

Předpok|ádaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a nasl. zákona a činí
100 000,- Kč bez DPH (slovy: sto tisíc korun českých) za ieden měsíc (součet částek za oba
objekty).

1.2.5

Doba plnění

Smlouva na plněníVeřejné zakázky bude uzavřena bezodk|adně po výběru nejvhodnějšínabídky.
Trvání smluvního vztahu se stanovuje do doby vyčerpání2 000 000,- Kč (slovy dvou milionů korun
českých) bez DHP.

1.2,6

Místo plnění

[Místem plnění Veřejné zakázky je uvedeno v závazném návrhu smlouvy na plnění Veřejné zakázky
(příloha č. 4 této zadávací dokumentace).

1.2.7

Závaznosi,požadavkůzadavatele

lnformace a údaje uvedené v jednotlivých částech tétozadávací dokumentace a v jejích přílohách
vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejn é zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto
požadavky jsou účastnícipovinni plně a bezuýhradně dodžet při zpracování své nabídky.
Nedodržení závazných požadavkůZadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek, jehož následkem můžebýt vyloučeníúčastníkaz poptávkového řízení.
2.

KVALlFlKAce ÚčasrruíxŮ

2.'|

Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkůmuvedeným v § 73 zákona.
Kvalifikovaným pro splněníVeřejné zakázky je účastník,kteqý:

a)

b)
c)
2.2

splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 2.2 této
zadávací dokumentace;
splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 2.3 této zadávací
dokumentace;

splní technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 a násl, zákona, v rozsahu dle odst. 2.5 této
zadávací dokumentace.
Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázatzákladní způsobilostv rozsahu dle písm. a)aže) ustanovení§ 74 odst.
1 zákona. Ustanovení § 74 odst. 2 a 3 zákona se aplikují obdobně.
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Ú

častn ík prokáže základní způso b lost násled
i

(i)

uj

ícími zp ůsoby:

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm, a) zákona předložením výpisu

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

z evidence Rejstříků trestů,

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona předloženímpotvrzení
příslušnéhofinančníhoúřadu,

splnění základní způsobilosti ve vztahu ke spotřební dani podle § 74 odst. 1 písm, b)
předložením písemného čestnéhoprohlášení,

splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) předložením ěestného prohlášení,
splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm, d) předložením potvrzení příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení,
splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm, e) předložením výpisu z obchodního
rejstříku, nebo předložením písemnéhočestnéhoprohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán

Nebo účastníkprokáže základní způsobilost předložením písemného čestnéhoprohlášení. Za tímto
účelemlze využítvzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

2.3

Profesní způsobilost

Učastníkje povinen prokázat profesní způsobilost předložením:

a)

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastníkzapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

Nebo účastníkprokáže profesní způsobilost předložením písemného čestnéhoprohlášení, z něhož
bude vyplývat:

a)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku, pokud je v něm účastníkzapsán, či v jiné obdobné
evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

K prokázání profesní způsobilosti lze využítčestnéhoprohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 2
této zadávací dokumentace.

2.4

Technická kvalifikace

Ú č a st n ík p

a)

2.4.1

rokáž e

te c h n ic ko

u kv

at ifi ka

ci před t ož e n ím

Seznamu významných služeb

Seznam významných služeb

Účastník je povinen předložit seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením poptávkového řízení(tj. před uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručením
účastníkov i, nebyl a-l i uve řej ně n a).

Účastník prokáže splnění tohoto technického l<valifikačníhopředpokladu, pokud z předložených
dokladů bude bez pochybností vyplývat, že účastníkv posledních 3 letech před zahájením
poptávkového řízeníposkytl alespoň následující významné služby:
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a)
b)

v úklidu, v hodnotě jedné služby mínimálně 10a 000,- KČ (za měsíc).
3 služby spočívající

úruiaova plocha srovnatelná s požadovanou plochou zadavatele

V seznamu významných služeb musí byt ve vztahu ke každéslužba uvedenY minimálně následující

údaje:

a)

identifikace objednatele včetně kontaktních údajů,

b) specifikace realizovaných
c) finančníobjem služeb,
d)

služeb,

doba realizace služeb.

Z předtožených podkladů musí byt ve vztahu ke každéuvedené sluŽbě moŽné bez pochYbnosti
posoudit, zda se jedná o významnou službu, jak je definováno Zadavatelem výŠe.

2.5

Společná ustanovení o prokazování kvalifikace

2.5.1

pravost a stáří dokladů

účastníkje oprávněn předložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. AnalogickY k § 86
odst. 3 zákonaje účastník,se kterlým má biit uzavřena Smlouva, povinen PředloŽit originálY nebo
ověřené kopie dokladů prokazujícíchsplnění kvalifikace, pokud jiŽ nebyly v PoPtávkovém řízení
předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilosti podle odst. 2.2 této zadávací dokumentace a Profesní
způsobilost podle odst. 2.3 této zadávací dokumentace musí prokazovat splnění poŽadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení poptávkového řízení (tj. Před
uveřejněním výzvy k podání nabídky nebo jejím doručenímúčastníkovi,nebyla-li uveřejněna).
Je-li zadavatelem vyžadováno čestnéprohlášení, musí bllt ze strany ÚČastníkapodepsáno
statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za ÚČastníka; v takovém
případě doložíúčastníktoto oprávněnív originálu či v kopii v nabídce,
V případě, že bude nabídka účastníkaneúplná, bude z uýběrového řízenívylouČena.

2.5.2

prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

účastníkmůžeprokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo Profesní
způsobilosti, s výjimkou způsobilosti podle odst. 2.3 písm. a) této zadávací dokumentace,
prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli PředloŽit:

a)

doklady prokazujícísplnění základní způsobilosti poddodavatele podle odst. 2,2 této
zadávací dokumentace,

b)

doklady prokazujícísplnění profesnízpůsobilosti poddodavatele podle odst, 2.3 písm. a) této
zadávací dokumentace, tj, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, ČiuýPis
z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyŽaduje,

c)
d)

doklady prokazujícísplněníchybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,

písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určenéhok plnění veřejné zakázkY
nebo k poskytnutívěcínebo práv, s nimiž bude účastníkoprávněn disponovat v rámci Plnění
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veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za
účastníka,Ustanovení § 83 odst. 2 a 3 zákona se použijíobdobně.

2.5.3

Dalšípodmínky prokazování kvalifikace

Kvalifikace získaná v zahraničíse prokazuje analogicky dle ustanovení §§ 81 a 45 odst. 3 zákona,

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky se řídípříslušnými ustanoveními zákona,
Postup v případě změn kvalifikace účastníkase řídí analogicky dle ustanovení § 88 zákona,
3.

způsoB zpRAcovÁttí NagíoxovÉcENy

3.1

Základní požadavky zadavatele

Účastník stanoví nabídkovou cenu za jeden kalendářní měsíc úklidových prací v objektu Domu
seniorů Mladá Boleslav a detašovaném pracovišti Na Celně dle přílohy č. 4 této zadávací
dokumentace (pro každý objekt zvlášt'). Posuzován bude součet nabídkových cen.
Nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy v následujícím členění

.
.
.

3.2

Cena v Kč bez DPH
Sazba DPH v

%

Cena v Kč včetně DPH
Maximální výše nabídkové ceny

]r4aximální uýše nabídkové ceny, kterou jsou účastnícioprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši
před

pokládané hod noty Veřejné zakázky

.

Účastník, kteqý podá nabídku obsahujícívyššínabídkovou cenu, bude

za zadávacího řízení

vyloučen,

3.3

Podmínky překročenínabídkové ceny

Nabídková cena a veškeréjejí položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné,

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné
náklady účastníka,nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.
Překročení nabídkovéceny je možnépouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku
a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu
odpovídajícítéto změně,
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4,

způsoB HoDNocEttíNneíprx

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická t4ýhodnost nabídky ve smyslu § 1 14 odst.
1 zákona, Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria
hodnocení - nejnižšínabídkovéceny.
Jako ekonomicky nejvýhodnějšíbude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižšíoproti
nabídkovým cenám ostatních účastníků.
Hodnocena bude celková výše nabídkovécena v Kč bez DPH.

5.

oBcHoDNÍ poorvlíruxY A PLATEBNÍ PoDMÍtvxY

5.1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu
č. 4 této zadávací dokumentace,

Závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na
plnění Veřejné zakázky a účastnícinejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů,které
jsou v závazném návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací IDOPLNÍ
ÚČnSrruíX]), a dále s výjimkou identifikace účastníkauvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména
pokud je úěastníkem více dodavatelů éi fyzická osoba),
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníkapodepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka;v takovém případě doložíúčastníktoto oprávnění
v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není
předložením řádného návrhu požadovanésmlouvy, Podává-li nabídku více účastníkůspolečně (jako
konsorcium dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými
osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníkypodávající nabídku, nebo
účastníkem,ktery byl ostatními účastníkyk tomuto úkonu výslovně zmocněn.
Vybraný účastníkbude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele
a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

5.2

Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, ktený tvoří přílohu
č. 4 této zadávací dokumentace.

6.

DALŠÍPOŽADAVKY ZADAVATELE

6.1

Poddodavatelé

Účastníkpředloží seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu Veřejné
zakázky, spolu s identifikací části předmětu Veřejné zakázky, která má b:fi příslušným
poddodavatelem plněna. V opačnémpřípadě účastníkdoložíčestnéprohlášení o provedení prací
vlastními kapacitami (příloha č. 3).
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6.2

Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dní. V této lhůtě účastnícipoptávkového řízenínesmí
z poptávkového řízení odstoupit, Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

6.3

Obchodní tajemství

Zadavatel požaduje, aby účastník,vpřípadé, že považuje část své nabídky za své obchodní
tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností
Zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plněníVeřejných zakázekvčetně jejich příloh
a dodatků, takové informace v nabídce označil a řádně odůvodnil požadavek na jejich neuveřejnění,
7.

VYSVĚTLE]{í a zrvlĚt{Y zADÁVAcí DoKUMENTAGE

7.1

Vysvětlenízadávacidokumentace

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě zadavatele dle bodu 1.1.1 na uvedenou
emailovou adresu nejpozději 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, Na později doručené
žádosti není Zadavate| povinen reagovat.
Vysvětlení zadávací dokumentaceZadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným způsobem
jako výzvu k podání nabídky.
Zadavatel můžeposkytnout účastníkům
vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

7.2

Změny a doplněnízadávací dokumentace

V průběhu lhůty pro podání nabídek můžepřípadně Zadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění
zadávací dokumentace, vždy však změny zveřejní naE-ZAK.

8,
8.1

PoŽADAVKY NA ZPRAGoVÁHí Neeíoex
Podání nabídky

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na
uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníkaa označené,,Veřejná
zakázka ,,Zajištění úklidových prací v objektu Domu seniorŮ Mladá Boleslav a
vdetašovaném pracovišti" - Neotevírat", na které musí blit uvedena adresa, nanižje možné
vyrozumět účastníkao tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí |hůty pro podání nabídek.

V nabídce musejí být uvedeny identifikační údaje účastníkav rozsahu dle § 28 odst. 1 písm, g)
zákona.
Účastníkmůžev poptávkovém řízenípodat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí
být současně osobou , jejímžprostřednictvím jiný účastníkv tomtéžpoptávkovém řízeníprokazuje
kvalifikaci.
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8.2

Požadavky na obsah nabídky

Účastník předloží nabídku na Veřejnou zakázku v jednom rnýtisku. Všechny listy nabídky budou
navzďpm pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vy.lmutím
z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné,bez škrtůa přepisů. Všechny stránky nabídky, resp.
jednotlivých výtisků, budou oěíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovatori9inály Či
úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů,
Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:

a)
b)
c)
d)
e)
0
8.3

Cenová nabídka - vlastníformát
Krycí list nabídky dle vzoru (příloha č, 1)

Čestnéprohlášení kprokázání základní a profesní způsobilosti (příloha č. 2)
Čestnéprohlášení- Poddodavatelé (příloha č. 3)
Podepsaný závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 4)
Dalšídokumenty požadovan é zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka

Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracovánave všech svých částech v ěeském jazyce (rnýjimku tvoříodborné Údaje
a názvy).

9.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se uskutečnívDomově seniorů Mladá Boleslav dne 26. července. od 10
hodin a na detašovaném pracovištidne 26. července 2021 od 12 hodin. Zástupci účastníků,majících
zájem o účastna prohlídce místa plnění, se v uvedenou dobu shromáždí před budovou.
Za jednoho dodavatele se mohou prohlídky místa plnění účastnitnejvýše 2 osoby.
Kontaktní osobou Zadavatele pro účelyprohlídky místa plnění Bc. ]t/arcela Šrajerová, DiS., tel.:
+420731 511 988.

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádnédotazy účastníkŮ,
případné dotazy musí účastníciadresovat Zadavateli formou žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace ve smyslu odst. 7.1 této zadávací dokumentace.
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10.

LHůTA pRo poDÁHí HneíoeK A oTEvínÁruíNRsíosx

10.í

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu sídla
Zadavatele dle odst. 1 .1 .'1 této zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končídne 28,7. 2021 v 15 hodin.

10.2

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek je neveřejné.

11.

PRÁVA R vÝnnnoY ZADAVATELE

Na vyloučeníúčastníkaz poptávkového řízení se přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona,
s výjimkou § 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručenírozhodnutí o vyloučenízaniká
účastníkoviúčastv poptávkovém řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečnéplnění nabídnuténad rámec požadavků
stanovených v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků
a s účastív poptávkovém
řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsaženév nabídce účastníkau třetích osob
a účastníkje povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízeníkdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě
odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

Uchazeč bere na vědomí, žezadavatel dle interní metodiky můžepodepsat smlouvu ažpo schválení
Radou SČK.

12.

sEzNAM pŘílon zADÁVAci ooxuueNTAcE

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

1
č. 2
č. 3
č. 4
č.

Krycí list nabídky
Čestnéprohlášení kprokázání základní a profesnízpůsobilosti
Čestnéprohlášení- Poddodavatelé
Podepsaný závazný Návrh kupnísmlouvy

zaDům seniorů lvlladá

eslav, dne 21.7 . 2021
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