Výzva více zájemcům k podání nabídky o zakázku na služby
Zadavatel:
Název: Město Kolín
zastoupené Mgr. Vítem Rakušanem, starostou města
IČO:
00235440
DIČ:
CZ00235440
Sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Martin Špinka
Telefon: 321 748 272, 728 937 169
Fax:
321 720 911
E-mail: martin.spinka@mukolin.cz
Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s odvoláním na § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění (dále zákon).

Název zakázky:

„Úklid prostor Městského úřadu Kolín“

Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je úklid všech prostor a kanceláří Městského úřadu v Kolíně, (tedy v budově
radnice, městské policie, na odboru dopravy – ul. Na Valech, v budově pivovaru – ul. Sokolská, v
budově stavebního úřadu – ul. Zámecká a v budově bývalého okresního úřadu), který bude
prováděn na základě vypracovaného harmonogramu, který bude zájemcům předán v termínu
konání prohlídky dotčených prostor. Tento termín prohlídky je stanoven na 28.3.2012 - sraz
zájemců bude v 8:00 hod v podatelně úřadu (Karlovo nám. 78, přízemí radnice).
Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín realizace plnění: 1.5.2012 až 30.4.2013
Požadavky na jednotné uspořádání nabídky:
Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče
byla zpracována v českém jazyce podle následujícího členění:
1) obsah nabídky,
2) identifikace uchazeče,
3) doklady k prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů:
- základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona formou čestného
prohlášení,
- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 doložením výpisu z obchodního
rejstříku či příslušného živnostenského oprávnění,
- doložením například formou čestného prohlášení či jmenným seznamem, že
zaměstnanci podílející se na realizaci této zakázky ovládají úřední jazyk,
4) nabídková cena – bez DPH, DPH v zákonné výši, cena celkem vč. DPH,
5) návrh smlouvy o dílo,
6) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v oblasti úklidových služeb ve výši min. 5 mil.
Nabídku uchazeč odevzdá v písemné podobě.
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Podmínky nabídky podané více dodavateli společně
Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí každý z nich předložit oprávnění k
podnikání, tj. živnostenského listu, koncesní listiny nebo jiné listiny vydané podle zvláštních
předpisů upravujících konkrétní podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího než
3 měsíce), je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán. Tyto doklady budou předloženy v úředně
ověřené kopii.
Předložení čestných prohlášení musí splnit alespoň jeden z uchazečů, který bude realizovat
převážnou část nabídky.
Pokud podává nabídku více uchazečů společně, z nabídky musí být jasné, kdo bude smluvně
vystupovat ve vztahu se zadavatelem. Všichni uchazeči jsou povinni přiložit k nabídce originál
nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a
jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu
veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných
povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázání společně a nerozdílně.
Variantní nabídky
Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí
ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek.
Způsob hodnocení nabídek:
Hodnotící kritéria
Nabídková cena včetně DPH
Lhůta k okamžitému nástupu v případě havárie

váha 90 %
váha 10%

Soutěžní lhůta:
Nabídky nebo písemné omluvy budou podány nejpozději do skončení soutěžní lhůty, která končí
dne 5.4.2012 ve 12:00 hodin.

Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně:
Doporučeně poštou na adresu:
Město Kolín, Karlovo náměstí č.78, 280 12 Kolín I
(V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky
adresátem.)
Nebo osobně do podatelny MěÚ Kolín v těchto hodinách:
pondělí
7:00 – 17:00
úterý
7:00 – 15:00
středa
7:00 – 17:00
čtvrtek
7:00 – 15:00
pátek
7:00 – 13:30
Uchazeč doručí cenovou nabídku v jednom písemném vyhotovení v orazítkované obálce
s označením „NEOTVÍRAT – Nabídka –„Úklid prostor MěÚ Kolín“.
Obálka bude na uzavření opatřena razítky uchazeče a označena identifikačními údaji uchazeče
(jméno, název společnosti, adresa).
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Další podmínky soutěže:
Zadavatel sdělí písemně uchazečům výsledek hodnocení.
Zadavatel si vyhrazuje:
- právo odmítnout všechny předložené nabídky,
- zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu,
- nevracet podané nabídky,
- upřesnit podmínky zakázky,
- vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídku nebude splňovat podmínky stanovené ve
výzvě,
- vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené
uchazečem v nabídce.
Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.
Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o smlouvě o realizaci tohoto díla a upřesnit její konečné znění.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.
Další informace:
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Výzva poptávkového řízení je zadavatelem zaslána předem vybraným zájemcům. Zveřejnění této
výzvy na internetových stránkách zadavatele je prováděno zejména za účelem informování
veřejnosti o probíhajícím poptávkovém řízení. Pokud by chtěl některý se zadavatelem
neoslovených zájemců podat svou nabídku na základě tohoto zveřejnění, je toto možné
prostřednictvím kontaktní osoby pro příslušné poptávkové řízení.

Mgr. Martin Špinka
vedoucí odboru
hospodářské správy
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