Nemocnice Český Krumlov a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
260 95 149

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
v rámci zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby „Úklidové práce v pavilonech
Nemocnice Český Krumlov, a.s.“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Tato zadávací dokumentace obsahuje souhrn požadavků doplňujících detailně požadavky zadavatele
uveřejněné pro zadání této veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek pro zpracování nabídky. Z
těchto podkladů je uchazeč povinen vycházet při zpracování své nabídky.
Zadavatel vystupuje v tomto zadávacím řízení jako veřejný zadavatel dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona.
Dále zadavatel:
• tuto veřejnou zakázku zadává v otevřeném řízení dle § 27 zákona. Jedná se o veřejnou
zakázku, jejímž výsledkem je podpis smluv na 4 roky s 1 dodavatelem.
• tuto veřejnou zakázku označuje dle její předpokládané hodnoty jako NADLIMITNÍ veřejnou
zakázku,
• stanovil předpokládanou hodnotu zakázky dle § 14 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona.
Základní údaje o zadavateli
Název:

Nemocnice Český Krumlov a.s.

Doručovací adresa

Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov

IČ:

260 95 149

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Mgr. Jaroslav Ším, předseda představenstva
MUDr. Jindřich Florián, místopředseda představenstva
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Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi
Zadavatel se v souladu s ustanovením § 151 zákona při výkonu práv a povinností podle ustanovení
zákona, souvisejících s tímto zadávacím řízením, nechal zastoupit jinou osobou. Tato osoba splňuje
požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a neúčastní se tohoto zadávacího řízení.
Osobě, zastupující zadavatele, zadavatel neudělil zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení
dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.
Název:

Jihočeské nemocnice a.s.

Sídlo:

B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice

doručovací adresa společnosti:

Lidická 110/605, 370 01 České Budějovice

IČ:

26093804

Kontaktní osoba:

Mgr. Šárka Hájková

Mobil:

+ 420 603 525 970

E-mail:

hajkova@jihnem.cz

1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název

CPV

Úklidové služby
90910000-9
Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

24.000.000,-Kč

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu v objektech nemocnice Český Krumlov
v souladu s podrobným popisem prací, který je uveden v návrhu smlouvy (příloha č. 1 této zadávací
dokumentace) a v souladu s výkazem výměr uvedeným v příloze návrhu smlouvy.
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
3.

POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
4.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu:
Uchazeč vyplní cenový model viz. příloha č. 2 této zadávací dokumentace.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že při doplňování cenového modelu jednotkovými cenami, může
vyplnit pouze buňky, které jsou označeny žlutě. Ostatní části cenového modelu jsou pro uchazeče
závazné a nesmí do nich zasahovat.
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Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Uchazeč použije takovou sazbu DPH, která se
vztahuje k předmětu plnění.
Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 3) této zadávací
dokumentace). V případě, že uchazeč podá nabídku na více částí veřejné zakázky, musí být na krycím
listu uvedeny nabídkové ceny pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude
stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!
5. OBCHODNÍ PODMÍNKY
5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
viz. návrh smlouvy (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
5.2

Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.
5.3

Dodací podmínky

Předpokládaný termín zahájení plnění:

01.08.2013

Předpokládaný termín ukončení plnění:

smlouva na dobu určitou do 31.07.2017

5.4

Sankční podmínky

Sankční podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.
6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SUBDODAVATELSKÝ
SYSTÉM
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval
části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům.
Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku ve své nabídce seznamem, v němž specifikuje části veřejné
zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Ke specifikaci každé takové části
uvede identifikační údaje příslušného subdodavatele (§ 17 písm. d) zákona) a poměr této subdodávky
(v %).
Shora uvedený požadavek se vztahuje pouze na subdodavatele, objem, jehož subdodávky přesáhne
10% nabídkové ceny uchazeče. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije přílohu č. 4 zadávací
dokumentace – Subdodavatelé (vzor), v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením,
jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek,
služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jednomu či více
subdodavatelům, nebo jestliže objem subdodávky toho kterého subdodavatele nepřesáhne 10%
nabídkové ceny uchazeče, tuto přílohu k návrhu smlouvy nepředloží.
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7.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem hodnocení je:

8.

Nejnižší nabídková cena bez DPH

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY,
ZADAVATELE NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

JINÉ

POŽADAVKY

8.1.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v jednom vyhotovení
v elektronické podobě, v českém jazyce.

8.2.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

8.3.

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek
uvedené zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě.

8.4.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a
nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

8.5.

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto
pokynů pro zpracování nabídky:
8.6.1.

Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u
jednotlivých oddílů (kapitol).

8.6.2.

Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 3 –
Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název
veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob
zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle
zadávací dokumentace (viz článek 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové
ceny), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat.

8.6.3.

Přílohou č. 1 je návrh smlouvy, který je pro uchazeč závazný.
Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být
v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně
ověřené kopii.

9.

8.6.4.

Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění
veřejné zakázky.

8.6.5.

Doklady k prokázání
dokumentace.

kvalifikace

stanovené

zákonem,

kvalifikační

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel poskytnutí jistoty nepožaduje.
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10.

DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

10.1.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zájemce je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám
v souladu se zákonem. Písemné žádosti o dodatečné informace je možné zaslat na doručovací adresu
pověřené osoby.
Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
10.2.

Termín a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. června 2013 v 12:00 hodin. Podáním nabídky se rozumí
doručení nabídky na adresu zadavatele. Za včasné doručení odpovídá zájemce.
Nabídky se doručují následujícími způsoby:
a) Zasílají se doporučeně na doručovací adresu
pověřené osoby
b) Nabídky lze podat rovněž osobně na výše uvedené adrese, v době od 9:00 - 14:00 hod. (poslední
den lhůty do 12:00 hod.). Obálka bude řádně uzavřena (v naprosto uzavřené obálce či obalu zajištěné
proti neoprávněnému předčasnému otevření nabídky a seznámení se s jejím obsahem), označena:
“VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ s uvedením názvu veřejné zakázky a s poznámkou „NEOTEVÍRAT“. Na obálce
musí být uvedena adresa zájemce, na níž je možné v souladu s § 71 odst. 6 zákona nabídku vrátit.
10.3.

Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevření obálky má právo být přítomen, kromě účastníků ze strany zadavatele, max. 1 zástupce
uchazeče, který se prokáže, v případě statutárního zástupce výpisem z obchodního rejstříku, v případě
jiné osoby, plnou mocí vystavenou statutárním orgánem uchazeče a některým z dokladů prokazujícího
jeho totožnost.
Otevírání obálky s nabídkami proběhne v den konce lhůty pro podání nabídek v 13:00 hod.
11.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel uskuteční prohlídku míst plnění v termínu: 29.5.2013.
Zájemci (nejvýše 2 zástupci jednoho zájemce) se mohou zúčastnit prohlídky místa plnění. Zájemce
bude v rámci prohlídky plně obeznámen s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je 9:00 hodin před budovou ředitelství nemocnice.
12. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
12.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
12.1.1 Splněním kvalifikace se rozumí:
a)
b)
c)
d)

splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona,
splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,
splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona,
prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.
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12.1.1 Pravost a stáří dokladů a změny v kvalifikaci dodavatele
Dodavatel je oprávněn prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v kopiích
těchto dokladů. Zadavatel si vyhrazuje právo, že uchazeč, se kterým bude podepisována smlouva,
předloží ještě před podpisem smlouvy se zadavatelem všechny originály výše uvedených dokladů.
Stáří dokladů o prokázání splnění kvalifikace
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz odst. 12.2) a výpis z obchodního
rejstříku (viz odst. 12.3) nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče,
musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Změny v kvalifikaci
Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele,
která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do
7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se
kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a
to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá
smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při
uzavření smlouvy.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
VYMEZENÍ
POŽADAVKŮ NA
PROKÁZÁNÍ
KVALIFIKAČNÍCH
KVALIFIKAČNÍ NEBO PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
12.2

PŘEDPOKLADŮ

V

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dodavatel v souladu s § 53 odst. 3 zákona předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona.
12.3 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:


Dle § 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.



Dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
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12.4 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
12.4.1 Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:
Dodavatel předloží seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení o řádně
vykonané službě.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7 písm. b)
zákona:
Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předložením dokumentů, z nichž bude patrné
splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních
předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými
doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb
poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval alespoň 5 služeb, jejichž předmětem bylo
poskytování úklidových služeb ve zdravotnickém zařízení, v rozsahu min. 200 tis. Kč za rok za každou
službu pro jednoho objednatele.
12.4.2 § 56 odst. 2 písm. f) zákona
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Dodavatel předloží certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých
technických norem akreditovanou osobou.
Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7 písm. b)
zákona:
Předložení dokumentů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná
rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:
Dodavatel doloží certifikát řady ČSN EN ISO 14000. Zadavatel v této souvislosti stanoví, že ke splnění
kvalifikace požaduje, aby Dodavatel předložil certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí
řady ČSN EN ISO 14000 v oboru předmětu plnění veřejné zakázky.
13.

LHŮTA, PO KTEROU JE ZÁJEMCE SVOU NABÍDKOU VÁZÁN

Délka zadávací lhůty: 120 dnů
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje zájemcům, s nimiž
může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82
odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení.
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Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení
rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které
zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona smlouvu.
Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
,,Úřad"), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní
moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o
přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode
dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle
rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 zákona; o této skutečnosti je zadavatel
povinen informovat dotčené zájemce.
14.

DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

Základní údaje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh:
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Cenový model
Příloha č. 3 – Krycí list
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Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s.
sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
Zastoupený Mgr. Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva a
MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva
IČ: 26095149
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s.“

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona zpracoval a uveřejnil na svém profilu
zadavatele toto odůvodnění k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané formou
otevřeného řízení.
Toto odůvodnění obsahuje:
a)

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

b)

odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady

c)

odůvodnění vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu
k potřebám veřejného zadavatele

d)

odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek
ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

Odůvodnění je podrobně rozepsáno v přiložených tabulkách.

1

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny
a) Uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem zajistí zadavatel
a) v popisu potřeb, které mají být
pravidelný úklid v prostorách nemocnice.
splněním veřejné zakázky
naplněny,
b) Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu
b) v popisu předmětu veřejné
v objektech nemocnice Český Krumlov v souladu s podrobným
zakázky,
popisem prací, který je uveden v návrhu smlouvy (příloha č. 1
c) vzájemného vztahu předmětu
této zadávací dokumentace) a v souladu s výkazem výměr
veřejné zakázky a potřeb
uvedeným v příloze návrhu smlouvy.
zadavatele
c) Zadavatel není schopen tuto činnost zajistit vlastními silami.
Popis rizik souvisejících s plněním
veřejné zakázky, která zadavatel
zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace veřejné zakázky,
prodlení s plněním veřejné zakázky,
snížení kvality plnění veřejné
zakázky, vynaložení dalších
finančních nákladů.
Veřejný zadavatel může vymezit
varianty naplnění potřeby a
zdůvodnění zvolené alternativy
veřejné zakázky.

Úklid musí probíhat v souladu se všemi právními předpisy,
které se problematiky týkají.

Zadavatel nepřipouští varianty.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud
požadavků na seznam významných
v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3
služeb.
letech uvede, že realizoval alespoň 5 služeb, jejichž předmětem
bylo poskytování úklidových služeb ve zdravotnickém zařízení,
v rozsahu min. 200 tis. Kč za rok za každou službu pro jednoho
objednatele.
Stanovení požadavků je přiměřené a v souladu se zákonem.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení seznamu
techniků či technických útvarů.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení popisu

Zadavatel nepožaduje
Zadavatel nepožaduje
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technického vybavení a opatření
používaných dodavatelem
k zajištění jakosti a popis zařízení či
vybavení dodavatele určeného
k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na provedení kontroly
technické kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou
jeho jménem, případně provedení
kontroly opatření týkajících se
zabezpečení jakosti a výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení osvědčení
o vzdělání a odborné kvalifikaci
dodavatele nebo vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo
osob v obdobném postavení a osob
odpovědných za poskytování
příslušných služeb.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení přehledu
průměrného ročního počtu
zaměstnanců dodavatele či jiných
osob podílejících se na plnění
zakázek podobného charakteru a
počtu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném
postavení.
Odůvodnění přiměřenosti
požadavku na předložení přehledu
nástrojů či pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné
zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje

Zadavatel nepožaduje

Zadavatel nepožaduje

Zadavatel nepožaduje

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
Hodnotící kritérium
Nabídková cena

Odůvodnění
Zadavatel požaduje výši nabídkové ceny, která zahrnuje
veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádné plnění
předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např.
poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika spojená
s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, příp. cestovní
náklady apod.).
Stanovení požadavků je přiměřené a v souladu se zákonem.
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
Hodnota
24.000.000 Kč

Odůvodnění
Předpokládaná hodnota je stanovena v souladu s § 15 odst. 1)
Zákona. Výše předpokládané hodnoty byla stanovena na
základě skutečné ceny uhrazené zadavatelem za služby
stejného či podobného druhu během předcházejících 12
měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze
očekávat během následujících 12 měsíců.
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