Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
IČO 61385271
Čj: VZ-služby 1/2015 – výzva
V Praze dne 24. 7. 2015

Věc:

Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce:

„Zajištění úklidu v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11“
Zadavatel:

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance11
se sídlem: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5
IČ 61385271
zastoupený ředitelkou Jitkou Kmentovou
tel.: 226 802 622

za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m.
Prahy“

vyzývá
uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu k „Zajištění úklidu v objektu

Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11“.
1. Předmět plnění veřejné zakázky:
a) Zajištění pravidelného úklidu školní budovy ve dnech školního vyučování - celková
pravidelně uklízená plocha: 2 400 m2
b) Nepravidelný úklid školní budovy v neděli (po dohodě se školou) – celková nepravidelně
uklízená plocha: 1 650 m2
c) V ceně za m2 budou zahrnuty rovněž náklady za čisticí prostředky a na technické prostředky
nutné k úklidu.
d) Časové rozmezí úklidu:
od 17 hodin do 6,30 hodin následujícího dne
e) Každodenní výčet prací:
- vytírání PVC a dlažby v celém objektu včetně schodišť
- úklid a mytí toalet a umyvadel včetně desinfekce
- vyprazdňování odpadkových košů a odnos odpadků do sběrných kontejnerů
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- luxování koberců
f) Týdenní úklid – výčet prací:
- otírání prachu – skříně, stoly, lavice, parapety, topná tělesa
- mytí obkladu kolem umyvadel
- mytí dveří
2. Místo plnění: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 3. srpna 2015 ve 12 hod., sraz účastníků je před
budovou školy.
3. Doba plnění:
1. 9. 2015 až 30. 6. 2018
4. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni:
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 30 dnů a tato lhůta začíná běžet dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
5. Závazný obsah nabídky:
• Prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 53 zák. 137/2006 Sb. v platném znění (postačuje
čestné prohlášení) a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54, písmeno a) a b)
zák.137/2006 Sb. v platném znění (postačí prostá kopie výpisu obchodního rejstříku a kopie
živnostenského oprávnění či licence).
• Nabídková cena za úklid 1 m2 za den – bez DPH a včetně DPH.
• Nabídková cena vždy pro 1 m2 a pro celkovou plochu.
• V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky tak, jak
je uvedeno.
• Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou.
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za m2 den bez DPH a včetně DPH na základě údajů
uvedených v bodě 1 této výzvy. Nabídková cena uchazeče je stanovena jako cena pevná a
nejvýše přípustná.
7. Kritéria a způsob hodnocení nabídek:
Cena za 1 m2 bez DPH – 100 %
8. Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky je do středy 19. srpna 2015 do 11 hod.
Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.
9. Zadavatel:
Zadavatelem této veřejné zakázky je:
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

10. Místo pro podání nabídky a způsob podání nabídky:
Nabídku je nutno ve lhůtě uvedené v bodě 8 této výzvy podat osobně v kanceláři školy (do
uzavřené školy je možno vstoupit po telefonické domluvě – 226 802 621, kancelář je otevřená
veřejnosti v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin).
Nabídka bude vypracována v jednom výtisku, v českém jazyce na formátu A4. Nabídka
bude zalepena v obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena:
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„NEOTVÍRAT, veřejná zakázka - „Zajištění úklidu v objektu Gymnázia, Praha 5,
Na Zatlance 11“. Na uzavření bude nabídka opatřena razítkem, případně podpisem
uchazeče (je-li fyzickou osobou), statutárního zástupce (je-li právnickou osobou).
11. Vyrozumění o výsledku:
O výběru nejvhodnější nabídky budou zájemci vyrozuměni doporučeným dopisem ve lhůtě
stanovené v bodě 4 této výzvy.
12. Platební podmínky:
Zadavatel stanoví následující podmínky:
- Dodavatel bude škole fakturovat skutečný počet úklidových dnů, ve kterých úklid skutečně
proběhl.
- Faktura bude vystavována k 5. dni měsíce následujícího po provedené práci.
- Splatnost faktur je 10 dní po doručení zadavateli.
13. Závěrečná ustanovení:
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit, a to bez udání důvodu. Zároveň si vyhrazuje
právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si dále vyhrazuje právo ze závažných
důvodů ve lhůtě uvedené v bodě 8 této výzvy podmínky stanovené touto výzvou změnit. O
takové změně budou všichni zájemci informováni e-mailem a následně doporučeným
dopisem. Vyzvaným zájemcům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada
nákladů spojených s jejich vypracováním.

Mgr. Jitka Kmentová
ředitelka školy
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