MĚSTO ZBIROH
Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, tel. 371794003, fax 371794022
IČ: 00259225, DIČ: CZ00259225, ID DS: vtfbad7, www.zbiroh.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Město Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, IČ 00259225, vyhlašuje podle § 6
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, výzvu k podání nabídky k veřejné
poptávce k zakázce pod názvem :

„Úklidové služby budov Města Zbiroh“
(jde o veřejnou zakázku malého rozsahu)

A/ Obecné zadávací podmínky :
1. Zpracovat cenovou nabídku na služby: pravidelný úklid budov Města Zbiroh.
2. Cenovou nabídku zájemce podá za služby za 1 měsíc.
B/ Doba a místo plnění :
1. Místo plnění : Masarykovo nám. č.p. 112 a č.p. 28, 338 08 Zbiroh
2. Doba plnění : 15.2.2017 - 31.1.2018, po dohodě stran možno prodloužit
C/ Zadávací podmínky :
Předmětem zakázky je „pravidelný úklid“ budov Města Zbiroh, prováděný v prostorách a na
plochách vymezených zadavatelem dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace „Seznam
uklízených prostor, výměra ploch, četnost úklidu“.
Pravidelný úklid obsahuje: vytírání popř. luxování jednotlivých prostor, vynášení košů v
kancelářích a toaletách, doplňování hygienických potřeb v sociálním zařízení (toaletní
papíry, mýdlo, utěrky), mytí zařizovacích předmětů.
Budova MěÚ Zbiroh č.p.112 :
5x týdně:
● veřejné prostory - vstupní prostory, schodiště, chodby, sociální zařízení + doplnění
spotřebního materiálu (toaletní papíry, mýdlo, utěrky),
● prostory pro veřejnost v kancelářích - podatelna, matrika, czechpoint, odpady, soc.
odbor, výstavba,
2x týdně:
● odpadkové koše v kancelářích,
● společné prostory - kuchyňky,
5x týdně provést vizuální kontrolu, v případě potřeby zajistit úklid:
● veřejné prostory - výtah, zasedací místnosti, obřadní síň, WC u zasedací místnost,
● vysypat zaplněné kontejnery na tříděný odpad - papír + plasty (při zaplnění z 80%),
● vstupní dveře - výplně - 4x budova úřadu,
1x týdně (pátek):
● úklid kanceláří - vytření podlah, luxování, prach z nábytku, parapety, dveře + kliky,
1x měsíčně:
● archív - vytření podlahy, prach z nábytku, parapety, dveře + kliky,
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2x ročně:
● vyprat záclony + umytí oken.
Budova Městského muzea Zbiroh č.p. 28 (v expozicích postupovat maximálně obezřetně,
vzhledem k umístěným exponátům):
1x týdně:
● vyluxovat výstavní síň (přízemí vpravo),
● vyluxovat obě kanceláře
● vytřít vstupní prostory, chodbu, schodiště, chodbičku k výstavě a kanceláře,
● úklid veřejných i služebních WC (umytí umyvadel, WC, doplnění toaletních potřeb),
1x za 14 dní:
● vyluxovat stálé expozice (1x přízemí, 1. patro),
● otřít parapety u všech oken,
● utřít prach v expozicích, přeleštit skleněné vitríny,
1x za měsíc:
● umýt dveře a mříže u vstupů do výstavy a expozic, dveře u WC,
● očištění všech prostor od pavučin,
2x ročně:
● umytí oken a skleněných vstupních portálů (uliční a zahradní),
● vypraní záclon,
Mimořádně (před vernisáží, kulturními akcemi a den po akci), iniciace telefonem:
● dle aktuální potřeby uklidit výstavní síň a přilehlé prostory,
● v případě četných návštěv výstav v zimním období - luxování a vytírání dle aktuální
potřeby
Cenu zakázky požadujeme včetně dodávek materiálu, čistících prostředků a úklidové
techniky. Pro zázemí úklidu zadavatel poskytne prostory včetně dodávek energií (studená a
teplá voda, el. energie) na vlastní náklady. Podmínkou pro pracovníky provádějící úklid bude
uzavření dohody o mlčenlivosti se zadavatelem, bezúhonnost (čistý výpis z trestního a
přestupkového rejstříku), věk nad 18 let.
Zadavatel požaduje, aby úklid probíhal v maximální míře mimo úřední hodiny prostor, které
jsou předmětem úklidu.
D/ Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky :
1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána
oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně
od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky.
2. Nabídka bude obsahovat název firmy, IČO, sídlo, telefonický kontakt, e-mail,
ID datové schránky, pokud ji má uchazeč zřízenou.
3. Nabídka bude obsahovat: celkovou cenu za služby za 1 měsíc, vzorový návrh
smlouvy, reference a popis praxe v oboru.
4. Nedílnou součástí nabídky bude kopie/scan výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, kopie dokladu
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu
odpovídajícímu předmětu poptávky.
5. Pro nabídky v papírové podobě:
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a. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude
opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka
bude předložena v 1 výtisku,
b. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkou
a razítkem uchazeče a zřetelně označena popiskou “NEOTVÍRAT - NABÍDKA
- Úklidové služby budovy MěÚ Zbiroh“.
6. Pro nabídky v elektronické podobě:
a. Veškeré části nabídky budou v souborech PDF, které budou podepsány
oprávněným zástupcem uchazeče,
b. Nabídka musí být odeslána datovou schránkou nebo emailem na email
zadavatele podatelna@zbiroh.cz,
c. Předmět zprávy musí obsahovat text “NABÍDKA - Úklidové služby budovy
MěÚ Zbiroh“.
E/ Lhůta a místo pro podání nabídek :
Nabídku zašle navrhovatel :
1. V uzavřené obálce v termínu do 6.2.2017 (pondělí) do 9,00 hod. na adresu :

Město Zbiroh, Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh, a označí ji zřetelně popiskou
“NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Úklidové služby budovy MěÚ Zbiroh”.

2. Datovou schránkou v termínu do 6.2.2017 (pondělí) do 9,00 hod. do datové
schránky zadavatele ID DS: vtfbad7 nebo emailem na email zadavatele:
podatelna@zbiroh.cz . Předmět zprávy musí obsahovat text “NABÍDKA - Úklidové
služby budovy MěÚ Zbiroh”.
F/ Otevírání obálek s nabídkami, informace o výsledku poptávkového řízení :
1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí dne 6.2.2017 od 11,00 hodin
v zasedací místnosti v 1 patře v přístavbě budovy MěÚ Zbiroh, Masarykovo nám.
112, 338 08 Zbiroh. Přítomnost oprávněných osob za uchazeče je přípustná.
2. Nabídky posoudí hodnotící komise dle daných kritérií. Hodnocení výběrové komise
bude doporučením pro Radu města, která vybere a schválí dodavatele této veřejné
poptávky. Uchazeči budou o výsledku poptávkového řízení informováni písemně ve
lhůtě do 5-ti dnů ode dne rozhodnutí Rady města.
G/ Hodnotící kritéria :
Základní hodnotící kritérium pro zadání této veřejné zakázky je celková nabídka uchazeče.
Dílčí hodnotící kritéria :
1. Nabídková cena, váha 70%
2. Celkové hodnocení nabídky (zpracování nabídky, praxe), váha 30%
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H/ Práva zadavatele:
1. Právo nevracet uchazečům podané nabídky.
2. Právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži
na veřejnou zakázku.
3. Právo zrušit poptávkové řízení bez udání důvodu.
4. Právo odchýlit se od uvedených podmínek a taktéž právo nevybrat žádnou podanou
nabídku.
CH/ Ostatní:
Kontaktní osoba za zadavatele:
a. Marie Teršová: referent investic a rozvoje města, +420 373 749 537,
marie.tersova@zbiroh.cz,
b. Ing. Milan Rusek, starosta města, +420 603 505 208, starosta@zbiroh.cz,

Příloha : Seznam uklízených prostor, výměra ploch, četnost úklidu

Zbiroh, dne : 19.1.2017

………………………………….
Ing. Milan Rusek v.r.
starosta města Zbiroh
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