Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
ÚKLID KANCELÁŘÍ ZADAVATELE
1. Zadavatel
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, Ostravská 612/21, 737 01
Český Těšín
jehož jménem jedná: Marcela Siemińská, ředitelka
identifikační číslo: 63024675
DIČ: CZ63024675

2. Vymezení předmětu, doby a místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Předmětem veřejné zakázky je pravidelný úklid kanceláří a všech ostatních prostor zadavatele
včetně redakce dětských časopisů Jutrzenka a Ogniwo a kanceláře České školní inspekce.
Místo plnění:
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, Ostravská 612/21, 737 01
Český Těšín
Zahájení a trvání plnění:
Od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (výpovědní lhůta poběží od prvního
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi).
Rozsah plnění:
20 hodin týdně, a to v úterý od 7.00 hodin do 12.00 hodin, ve čtvrtek od 15.00 hodin do 20.00
hodin, v sobotu od 10.00 hodin do 15.00 hodin a dále 5 hodin dle dispozic zadavatele, přičemž 2
hodiny týdně jsou vyhrazeny na praní a žehlení ručníků a utěrek.

3. Obsah, termín a místo podání nabídek
1) Na tomto místě si Vás dovolujeme požádat o učinění nabídky obsahující návrh na uzavření
smlouvy o dílo tak, aby tento obsahoval veškeré zákonné náležitosti, zejména pak nabídkovou cenu
a dále písemné prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Oba tyto dokumenty musí být podepsány osobou
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Součástí nabídky musí být čestné prohlášení, z
něhož musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v ustanovení
§ 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (vzor tohoto čestného prohlášení tvoří přílohu č. 1 této výzvy) a doklady prokazující
splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto doklady musí být předloženy v originále
nebo v úredne ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyku.

2) Nabídku s uvedením všech požadovaných údajů dle výše uvedených podmínek lze podat
prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. osobně každý pracovní den v době od 8.00 hodin do
14.30 hodin, nejpozději však do 8 pracovních dnů ode dne zahájení zadávacího řízení, tj. ode dne
doručení výzvy k předložení nabídky. Místem pro podání nabídky je sekretariát zadavatele se
sídlem Ostravská 612/21, Český Těšín (kontaktní osoba Beata Ružinská tel. 558 746 267).
3) Všechny části nabídky musí být předloženy v uzavřené a neporušené obálce označené slovem
NEOTEVÍRAT a názvem zakázky. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

4. Hodnocení nabídek:
Předložená nabídka bude hodnocena z hlediska obsahu pouze tehdy, pokud splní podmínky
administrativní správnosti. V případě dílčích nedostatků v administrativní správnosti nabídky muže
zadavatel rozhodnout o přikročení k hodnocení nabídky či požádat uchazeče o dodatečné odstranění
nedostatků, pokud k tomu shledá opodstatněné důvody. Vzor způsobu hodnocení nabídek tvoří
přílohu č. 2 této výzvy.
Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími hodnotícími kritérii
jsou:
- nejnižší nabídková cena - 55 %
- spolehlivost osob provádějících dílo – 25 %
- zhodnocení kvalifikace a zkušeností dodavatele se zakázkami obdobného typu a rozsahu – 10 %
- kvalita formulace nabídky (detailnost, jednoznačnost, přehlednost) – 10 %

5. Nabídková cena:
Celková nabídková cena musí být uvedena v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu celkem
včetně DPH a dále musí obsahovat veškeré nutné náklady včetně nákladů souvisejících. Celková
nabídková cena je definována jako maximální a nepřekročitelná po celou dobu trvání smlouvy.

6. Platební podmínky:
Úhrada za dílo bude realizována na základě faktury dodavatele vystavené na základě výkazu
odpracovaných hodin opatřeného písemným souhlasem objednatele. Faktura musí obsahovat
jednotlivě označené položky, cenu bez DPH, sazbu DPH a celkovou cenu včetně DPH. Zadavatel
zásadně neposkytuje zálohy.

7. Termín a místo otevírání nabídek s obálkami:
1) Obálky budou otevřeny dne 7. 12. v 9.00 hodin v sídle zadavatele na ulici Ostravské 612/21 v
Českém Těšíně.
2) Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.

8. Stanovení délky zadávací lhůty:
Zadávací lhůta končí dne 4. 12. 2009 (začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a
končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž vítěznému
uchazeči se prodlužuje až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení).

9. Zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout nebo zrušit zadávací řízení bez uvedení
důvodů a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu.

V Českém Těšíně dne 20. 11. 2009
Marcela Siemińská
ředitelka PC ČT

Příloha č. 2 směrnice č. j.: 2371/2009 – 14
Vzor způsobu hodnocení nabídek
1) Pro hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií se použije bodovací
v rozsahu 0 až 100 bodů.

stupnice

2) Pro výpočet bodového ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění hodnoceného dílčího
hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, se použije těchto vzorů:
a) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
(cena, doba provádění apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota minimální nabídky /
hodnota posuzované nabídky
b) U dílčích hodnotících kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu
(doba záruky, smluvní pokuta apod.):
Počet bodů dílčího hodnotícího kritéria = 100 × hodnota posuzované nabídky /
hodnota maximální nabídky.
3) U dílčích hodnotících kritérií, která nelze číselně vyjádřit, zadavatel stanoví hodnotící
subkritéria včetně jejich bodové váhy. Váhu jednotlivých hodnotících subkritérií stanoví
zadavatel v rozsahu 0 až 100 bodů, přičemž maximální počet bodů rozdělených mezi
jednotlivá hodnotící subkritéria může dosáhnout 100 bodů, tj. maximální bodové hodnoty
dílčího hodnotícího kritéria. Pro výpočet bodového ohodnocení u číselně nevyjádřitelných
kritérií (kvalita navrhovaného řešení, kvalita složení řešitelského týmu apod.) se použije
následující postup:
‐ nejprve se přiřadí body jednotlivým zadavatelem ve výzvě stanoveným
hodnotícím subkritériím dílčího hodnotícího kritéria, a to v bodovém rozmezí,
které jednotlivým hodnotícím subkritériím stanovil zadavatel ve výzvě;
‐ poté se sečtou bodové hodnoty přiřazené jednotlivým hodnotícím subkritériím
dílčího hodnotícího kritéria.
4) Počet bodů přiřazených jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím hodnocené nabídky se
vynásobí % váhou jednotlivých dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky, kterou
těmto dílčím hodnotícím kritériím stanovil zadavatel ve výzvě, takto získané bodové
hodnoty všech dílčích hodnotících kritérií hodnocené nabídky se poté sečtou.
5) Nabídky uchazečů se seřadí dle výše bodových hodnot, kterých nabídky dosáhly, a to
od nabídky s nejvyšší bodovou hodnotou, až po nabídku s bodovou hodnotou nejnižší.

Příloha č. 1 směrnice č. j.: 2371/2009 – 14
Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních
předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ………………………..
prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až
i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V …………….. dne ……………

…………………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem

Příloha č. 3 směrnice č. j.: 2371/2009 – 14

Vzor prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti

Já …………………………………..
(jméno, příjmení, titul)
čestně prohlašuji, že nejsem ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
………………………………………………, ani k žádnému z uchazečů podjatý(á), a že jsem
se nepodílel(a) na zpracování žádné z nabídek. Čestně prohlašuji, že nemám žádný
osobní zájem na výsledku zadávacího řízení a se žádným z uchazečů mě nespojuje
osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. V případě, že by se v průběhu jednání
hodnotící komise objevil u mé osoby některý z důvodů podjatosti, bezodkladně bych tuto
skutečnost oznámil(a) zadavateli a ukončil(a) svoji činnost v komisi.
Dále čestně prohlašuji, že budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž
jsem se dozvěděl(a) v souvislosti se svou činností v komisi.
Toto prohlášení stvrzuji svým podpisem na začátku své první účasti v komisi.

V …………… dne ……………

……………………………………………..
vlastnoruční podpis člena komise

