Město Turnov
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Ve smyslu § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen zákon) a Zásad a postupů k zadávání zakázek Městem Turnov (verze 49.19., platná od
28.6.2019) vyzývá zadavatel Město Turnov k podání nabídky na níže specifikovanou veřejnou zakázku
malého rozsahu - služby (dále jen výzva).

„Úklidové práce v objektu č. p. 84, ulice Skálová, Turnov"
Identifikační údaie zadavatele:
Název zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
tel:
fax:
číslo účtu:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227
+420 481 366 111
+420 481 366 112
27-1263075359/0800 u České spořitelny

Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. Tomáš
Hocke, starosta města.
Administrátorem této veřejné zakázky je: Marcela Pilská, referent odboru správy majetku MÚ Turnov,
tel.: 481 366 326, e-mail: m.pilska@rnu.turnov.cz
Kontaktní osobou je Vladimíra Vávrová, referent odboru správy majetku MÚ Turnov, tel: 481 366 315,
email: v.vavrova@mu.turnov.cz

Strana 1/4

1. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky

1.1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je výběr dodavatele, který zajistí
úklidové práce dle níže uvedené specifikace, a to na období od 1. 7. 2021 na dobu neurčitou.
1.2. Specifikace veřejné zakázky
Jedná se o úklid v těchto místnostech:
Přizemí:
kancelář č. dv. 102 ( 22,2 m2) - 1x týdně ve čtvrtek
- vstupní hala - 15,70 m2 - 2x týdně
První patro:
schodiště do I.patra (19,50 m2) - 2 x týdně
chodba v I. patře (40,50 m2) - 2x týdně
2x WC v I. patře ( 22 m2) - 2x týdně
Doplňování hygienických potřeb na 2x WC - 2x týdně
Zajištění vývozu popelnice (příprava na chodník a následně úklid popelnice) poslední úterý v měsíci.

1.3.

Termíny plnění

Zahájení zakázky................................................
Ukončení zakázky............................................

1.4.

1.7. 2021
na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou

Místo plnění

Místem plnění je budova č. p. 84 v ulici Skálová, Turnov.

2. Obchodní podmínky a vzor smlouvy

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo (dále jen SOD), který bude vypracován za použití přílohy
č. 2, a to tak, že účastník chybějící údaje a návrh podepíše v souladu se způsobem podepisování
statutární osoby účastníka. Doplněny budou identifikační údaje zhotovitele (bod I. SOD), cena (bod 3.1
SOD), pojistná smlouva (7.1.SOD). Ostatní části smlouvy nelze měnit!
3. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být zpracována úplným oceněním předmětu zakázky a musí obsahovat
veškeré náklady na provedení prací, tj. i vedlejší náklady apod. Tato cena bude považována za
nejvýše přípustnou. Pozdější požadavky zhotovitele na zvýšení ceny díla nebude zadavatel
akceptovat. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu platnosti smluvního vztahu.
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4. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel může po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Žádosti mohou být doručeny e-mailem nebo poštou nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Žádosti je možné zaslat k rukám kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky nebo
přes profil zadavatele https:zakazky.turnov.cz. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace i bez
předchozí žádosti.
5. Hodnocení nabídek
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, a to nejnižší
nabídkovou cenu bez DPH.

5.2.

Způsob hodnocení nabídek

Při hodnocení nabídkové ceny rozhoduje cena bez daně z přidané hodnoty. Nabídky budou seřazeny
podle výše nabídkové ceny uvedené účastníkem v nabídce. Jako nejvhodnější bude hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
6. Odpovědné zadávání
Tako zakázka je vypsána tak, aby byla přínosem pro místní ekonomiku.
7. Požadavky na prokázání kvalifikace
Účastník předloží níže uvedené doklady k prokázání kvalifikace:
a) Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (prostá kopie), pokud je v ní účastník zapsán podle
zvláštních právních předpisů, ne straší než 90 dnů
b) Oprávnění k podnikání (prostá kopie) podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon
apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
c) Přehled referenčních zakázek - minimálně 3 zakázky na úklid prostor v budovách občanské
vybavenosti v hodnotě min. 50 000 Kč bez DPH za rok prováděné účastníkem v předchozích třech
letech, včetně kontaktního spojení na investory.
8. Ostatní informace k zadávacímu řízení

Termín a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 6. 2021 v 10:00 hodin. Podáním nabídky se rozumí doručení
nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá účastník.

Strana 3/4

Nabídky se podávají v listinné podobě na adresu zadavatele, a to v orazítkovaných, podepsaných
obálkách s názvem a adresou firmy a označena „ Veřejná zakázka „Úklidové práce v objektu č.p.
84 v ulici Skálová, Turnov*1 - NEOTEVÍRAT.
Nabídky lze podat i v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele http://zakazkv.turnov.cz.
Obsah a struktura nabídky
1) Titulní list nabídky (příloha č. 1)
2) Doklady prokazující splnění požadované kvalifikace
3) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jménem či za účastníka jednat ( příloha č. 2)

9. Práva zadavatele a ostatní podmínky zadávacího řízení
a) Zadavatel si vyhrazuje zveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení nebo
oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
c) Zhotovitel při ukončení plnění služby předloží zadavateli seznam významných poddodavatelů,
kteří se podíleli na plnění zakázky. Tato povinnost vzniká v případě, že více než 40 % z
celkového plnění zakázky bylo plněno poddodavatelem nebo poddodavateli.

Přílohy zadávací dokumentace:
1. Krycí list nabídky
2. Návrh smlouvy o dílo

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov
V Turnově, dne 1.6. 2021

Mgr
w
, rová
vedoucí odboru správy majetku
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