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Úvod 
Zadavatel předpokládá, že dodavatelé po seznámení se s obsahem zadávací dokumentace a 
zadávacích podmínek si ještě před vlastním podáním nabídky vyjasní případné nejasnosti formou 
žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace (viz dále).  
 
Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ nebo „ZZVZ“), zadavatel je však podle § 31 
zákona povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ. 
 
Vybraný dodavatel bude ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Vybraný dodavatel/zhotovitel si musí být vědom, že je povinen na žádost zadavatele (resp. 
objednatele) písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s prováděním sjednaných 
prací, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; dodavatel je dále povinen vytvořit 
podmínky a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. 
 
Dodavatel podáním nabídky souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
 

1. Informace o zadavateli 
 
1.1. Údaje o zadavateli 
zadavatel ve smyslu zákona  Městská část Praha-Petrovice - § 4 odst. 1 písm. d) zákona 
právní forma    územně samosprávný celek 
název zadavatele   Městská část Praha-Petrovice 
sídlo zadavatele   Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 - Petrovice 
IČO     00231363 
DIČ     CZ00231363 
osoba oprávněná jednat  JUDr. Olga Hromasová, starostka 
e-mail     hromasova@prahapetrovice.cz 
telefon     +420 267 900 935    
 
kontaktní osoba v technických věcech Ing. Aleš Sobotka 
telefon     +420 267 900 933 
e-mail     sobotka@prahapetrovice.cz 
 
kontaktní osoba ve věcech 
výběrového řízení   Mgr. Emil M. Švorc, advokát 
e-mail     svorc@ak-ems.eu 
telefon     +420 602 432 442 
 

2. Předmět veřejné zakázky 
 
2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na služby jsou úklidové práce a 
související služby (např. doplňování sáčků do odpadních nádob v sociálních zařízeních) v prostorách 
budovy polikliniky Ohmova 271, Praha 10, definovaných v tabulce úklidu místností a výkresech úklidu 
podlaží, které tvoří přílohu těchto „Podmínek a požadavků pro zpracování nabídky“ (dále jen „PPZN“). 
 
2.2. 
Podrobné vymezení předmětu plnění zadávané VZMR obsahují obchodní podmínky zpracované 
zadavatelem ve formě návrhu Smlouvy o dílo. 
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3. Technické podmínky veřejné zakázky 
 
Technickými podmínkami se pro účely zadání této VZMR rozumí souhrn všech obecně platných 
právních předpisů obsahujících hygienické normy. Podrobnosti obsahuje návrh Smlouvy o dílo (dále 
jen „SOD), který tvoří Přílohu VÝZVY. 
 
 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
4.1. Doba plnění veřejné zakázky 
Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem do 28. 3. 2022. Uzavření SOD je 
podmíněno řádným ukončením výběrového řízení. 
Vlastní zahájení úklidových prací zadavatel požaduje od 2. května 2022, s termínem ukončení 
30. dubna 2024.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem 
na případné prodloužení výběrového řízení.  
 
4.2. Místo plnění veřejné zakázky 
Místem plnění je sídlo polikliniky - Ohmova 271/2, Praha 10 - Petrovice. S místem plnění a 
podmínkami provádění veřejné zakázky se mohou zástupci dodavatelů seznámit při prohlídce místa 
plnění veřejné zakázky (viz dále bod 6.). 
 

 

5. Kvalifikační předpoklady 
 
5.1. 
Kvalifikovaným pro plnění zadávané VZMR je dodavatel, který splní 

a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ, 
c) technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. 

 
5.2. Základní způsobilost 
Za účelem prokázání základní způsobilosti zadavatel předkládá jako Přílohu č. 4 textu VÝZVY vzor 
„Čestného prohlášení“. Čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele vloží dodavatel do nabídky. Dodavatel může prokázat splnění základní způsobilosti podle 
§ 74 zákona doložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 zákona) nebo platného 
certifikátu (viz §§ 233 a násl ZZVZ), které bude zadavatel posuzovat dle zákona. 
 
5.3. Profesní způsobilost 
5.3.1. 
K prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil 
v nabídce v prosté kopii výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje, který k poslednímu dni pro podání nabídky nesmí být 
starší než 3 měsíce před podáním nabídky. 
 
5.3.2. 
K prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel požaduje, aby 
dodavatel doložil v nabídce v prosté kopii doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů, a to doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění opravňující dodavatele 
k provádění úklidu. 
 
5.3.3. 
Dodavatel může prokázat splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona doložením Výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 zákona) v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu prokazují 
splnění kritérií profesní způsobilosti, přičemž k poslednímu dni pro podání nabídky nesmí být 
předmětný výpis starší než tři měsíce. Profesní kvalifikaci lze prokázat rovněž doložením platného 
certifikátu, a to v rozsahu uvedeném v certifikátu. 
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Dodavatel předkládá v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění profesní způsobilosti. Zadavatel 
může před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o 
kvalifikaci.  
 
5.4. Technická kvalifikace 
K prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 1 a 2 písm. b) zákona zadavatel požaduje, aby 
dodavatel doložil v nabídce „Seznam významných služeb“ poskytnutých za poslední 3 roky před 
zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. 
Ve smyslu § 73 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení doložil v nabídce 
realizaci nejméně 2 významných služeb s obdobným předmětem plnění, jako je úklid nebytových 
prostor ve veřejně přístupné budově s finančním objemem min. 800 000 Kč bez DPH za každou 
zakázku, přičemž u opakujících se plnění se do zadavatelem požadovaného objemu sečte plnění za 
24 měsíců. V souladu s ust. § 39 odst. 5 zákona zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých 
údajů a dokladů a může si je opatřovat také sám.  
 
5.5. 
V zájmu transparentnosti výběrového řízení zadavatel uvádí, že při posuzování prokázání kvalifikace 
dodavatelů bude v případě nejasností postupovat ve smyslu § 46 odst. 1 až 3 zákona a vyžádá si 
objasnění nabídky či doložení dalších dokladů k prokázání kvalifikace. 

 
6. Vysvětlení ZD a prohlídka místa plnění VZMR 
 
6.1. Vysvětlení zadávací dokumentace 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději pět /5/ 
pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Žádosti musí být podány pouze v písemné 
formě, a to kontaktní osobě zadavatele ve věcech výběrového řízení (viz výše).  
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti odešle zadavatel nejpozději do 3 pracovních 
dnů po doručení žádosti všem známým dodavatelům a současně je uveřejní na webových stránkách 
zadavatele v sekci veřejných zakázek. 
 
6.2. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 
Zadavatel předpokládá, že dodavatelé si osobně prohlédnou místo plnění veřejné zakázky a seznámí 
se s místními podmínkami, možnostmi přístupu, rozsahem a charakterem stávajícího stavu, riziky 
škod, možnými škodlivými vlivy na okolí a s dalšími podmínkami, za kterých bude veřejná zakázka 
prováděna. Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky dne 11. 3. 2022 
od 9.00 hod. Zadavatel žádá, aby zájemci o prohlídku místa plnění nahlásili svoji účast alespoň den 
předem u kontaktní osoby ve věcech technických uvedené v záhlaví. Sraz účastníků prohlídky je 
v 8.55 hod. před budovou polikliniky – Ohmova 271/2, Praha 10 - Petrovice. Případná diskuse a 
informace podané zástupcem zadavatele v průběhu prohlídky nejsou právně závaznými, dodavatelé 
jsou oprávněni postupovat dle bodu 6.1. 

 

7. Způsob zpracování nabídkové ceny 
 
7.1. Základní cenová ujednání 
 
7.1.1. 
Dodavatelé stanoví nabídkovou cenu za provedení VZMR v souladu se zadávacími podmínkami, a to 
absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a 
překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. 
 
7.1.2. 
Nabídková cena bude stanovena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky 

▪ cena díla bez DPH za 24 měsíců,  
▪ výše DPH a  
▪ celkem včetně DPH za 24 měsíců. 
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Do nabídkové ceny zahrne dodavatel veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné a kvalitní 
provádění úklidových služeb ve všech prostorách vymezených zadavatelem. 
 
Nabídkovou cenu uvede dodavatel do návrhu SOD a do Krycího listu nabídky, který je Přílohou č. 1 
VÝZVY. V případě nesouladu ve výši nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky, naceněném 
soupisu služeb, resp. v SOD, bude pro zadavatele rozhodující výše nabídkové ceny uvedená v SOD. 
 
7.2. Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny 
 
7.2.1. 
Zadavatel jako podmínku požaduje, aby dodavatelé doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové 
ceny, a to oceněním výkazu soupisu úklidových služeb, který zadavatel přikládá jako přílohu 
těchto PPZN. 
 
7.2.2. 
Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele ve smyslu § 46 zákona o vysvětlení případně 
zjištěných nejasností v naceněném soupisu služeb. Zadavatel však nepřipouští, aby podaným 
vysvětlením byla dodavatelem změněna celková nabídková cena, nebo údaje, které jsou předmětem 
hodnocení. 
 
7.2.3. 
Splnění výše uvedených podmínek a požadavků zadavatele je podmínkou pro hodnocení nabídky. 
 
7.3. Způsob oceňování víceprací a méněprací. 
Stanovené ceny uvedené v nabídce jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných 
víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací dodavatele 
neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu plnění VZMR (díla) 
musí předem schválit zadavatel v souladu s uzavřenou SOD. V případě nezbytnosti provedení 
dodatečných či nových úklidových služeb, které nejsou obsaženy v soupisu služeb a není tedy předem 
dána jejich jednotková cena, bude cena těchto služeb dohodnuta mezi objednatelem/zadavatelem a 
vybraným dodavatelem. 

 

8. Obchodní a platební podmínky 
 
8.1. Obchodní podmínky 
Zadavatel jako přílohu Výzvy k podání nabídek předkládá ve formátu PDF návrh SOD, který obsahuje 
zadavatelem stanovené obchodní podmínky. Návrh SOD je dodavatel povinen doplnit v příslušných 
částech a tento podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 
 
8.2. Platební podmínky, sankce, záruka 
Viz návrh SOD. 
 
8.3. Požadavky na vybraného dodavatele 
Vybraný dodavatel při podpisu SOD doloží originál či úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy 
pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti dodavatele (zhotovitele díla) 
za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 3 mil. Kč. Podrobnosti obsahuje návrh SOD. 
 

 

9. Jiné požadavky zadavatele 
 
9.1. Způsob zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována a předána písemně v listinné podobě. Nabídka vč. 
veškerých požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele.  
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo ve 
slovenském jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude 
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě zjištěných nejasností 
v nabídce může zadavatel, resp. hodnotící komise požádat dodavatele ve smyslu § 46 zákona o 
podání objasnění nabídky. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla (vč. požadovaných dokladů a 
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příloh s výjimkou event. doložených prospektových materiálů) zabezpečena takovým způsobem, který 
znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky bez porušení zabezpečení zvoleného 
dodavatelem. Rovněž zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou 
nepřerušenou číselnou řadou, přičemž listem číslo 1 by měl být „KRYCÍ LIST NABÍDKY A 
NABÍDKOVÉ CENY“, který tvoří Přílohu č. 1 VÝZVY (vkládané listy oddělující jednotlivé části nabídky 
číslovány být nemusí). Posledním očíslovaným listem nabídky by mělo být prohlášení podepsané 
dodavatelem o celkovém počtu listů. Doporučená opatření mají sloužit na ochranu dodavatele i 
zadavatele před neoprávněnou manipulací s nabídkou. 
 
9.2. Zadávací lhůta 
Ve smyslu § 40 odst. 1 ZZVZ stanoví zadavatel zadávací lhůtu v délce 90 kalendářních dnů. Zadávací 
lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Pro její běh či přerušení jejího 
běhu platí ust. § 40 zákona. 

 
10. Lhůta pro podání nabídky 
 
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 16. března 2022 v 9:00 hod. Nabídky, které budou 
doručeny po uplynutí lhůty, komise neotevře a zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí dodavatele 
o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Neotevřená obálka s 
nabídkou se stane součástí dokumentace výběrového řízení VZMR. 

 

11. Způsob a místo pro podávání nabídek 
 
11.1. Způsob podání nabídek 
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku 
v tomto výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel 
v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně 
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel 
v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
dodavatelem vyřadí. 
 
11.2. Místo pro podávání nabídek 
Nabídky se podávají v uzavřené obálce na adresu zadavatele uvedené v čl. 1.1. těchto PPZN, na 
obálce označené názvem „ÚKLID POLIKLINIKY“ a výrazným nápisem „NEOTVÍRAT“. Na obálce 
musí být rovněž uvedena adresa, na kterou je možné zaslat případné oznámení, že nabídka byla 
doručena po skončení lhůty pro její podání. Podané nabídky zadavatel eviduje s uvedením 
pořadového čísla, data a času jejich doručení. Nabídky je možno podávat osobně po celou dobu lhůty 
pro podání nabídek na výše uvedené adrese sídla zadavatele, a to pondělí a středa od 8.00 hod do 
11:30 hod. a od 12:30 hod. do 18:00 hod., úterý a čtvrtek od 8.00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod 
do 16:00 hod., v pátek pouze od 8.00 hod do 11:30 hod. (poslední den lhůty pouze do 10:30 hod.). 
Dodavatelé mohou podat nabídku rovněž prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek 
(kurýrní služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, zadavatel však nenese odpovědnost 
za případné pozdní doručení nabídky. 

 
12. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 
 

Zadavatel stanoví, že otevírání obálek s nabídkami provede komise jmenovaná zadavatelem. 
Otevírání obálek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
Jestliže komise zjistí, že nabídka nevyhovuje požadavkům zadavatele uvedeným v zadávacích 
podmínkách, uvede svá zjištění v Protokolu a zadavatel s přihlédnutím k věcnému obsahu závady 
rozhodne, zda bude postupováno ve smyslu § 46 zákona. Zadavatel při svém rozhodování postupuje 
důsledně v souladu se základními zásadami uvedenými v § 6 zákona. 
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13. Způsob hodnocení nabídek 
 
13.1. Způsob hodnocení nabídek 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZMR je „ekonomická výhodnost nabídky“.  
Zadavatelem ustanovená komise provede posouzení nabídek z hlediska splnění zadavatelem 
stanovených zadávacích podmínek. 
Komise rovněž posoudí výše nabídkových cen ve smyslu § 113 zákona. 
 
13.2. 
Po provedeném posouzení nabídek komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny 
bez DPH za 24 měsíců plnění předmětu smlouvy. Komise stanoví pořadí nabídek, a to od nabídky 
s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH až po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou bez DPH. 
 
 
Přílohy: 
a) tabulka úklidu místností (elektronicky) 
b) půdorysy jednotlivých podlaží (elektronicky) 
 

 
 


