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V ý z v a  
 

k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č 137/2006 Sb. V platném znění 
dle § 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku  

na služby  
 

  
Zakázka: „Úklid provozů Sociálních služeb Vsetín“ 

 
Druh zakázky:  
 

Veřejná zakázka na služby 

Zadavatel:  Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace,  

Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín 

 
Administrátor 
veřejné zakázky: 
 

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště 
 

Způsob zadání:  
 

Veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním 
řízení  
 

Jedná se o zadávací řízení v režimu zákona 137/2006 v platném znění  
o veřejných zakázkách 

 
 
Zadavatel veřejné zakázky, Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace 
zastoupen společností INVESTA UH s.r.o., se sídlem Dlouhá 688, 686 01 Uherské 
Hradiště, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby na akci  

 

„Úklid provozů Sociálních služeb Vsetín“  
 

a)  Identifikační údaje veřejného zadavatele 
       

Název zadavatele:   Sociální služby Vsetín, příspěvková 
organizace  

IČ zadavatele:  49562827 
DIČ zadavatele:   CZ49562827 
Sídlo zadavatele: 

 
  

Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín 
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b) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění 
komplexních úklidových prací pro vybrané provozy zadavatele. Jedná se 
především o denní úklid a desinfekci jednotlivých provozů, úklidy týdenní a 
generální.  
 
Vymezení CPV kódů 
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 
90910000-9 – Úklidové služby 
 
Přesná vymezení předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze 
PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, která je nedílnou součástí 
Zadávací dokumentace 
 

c) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 
     Zadávací a projektová dokumentace v elektronické podobě bude zveřejněna na 

webových stránkách firmy INVESTA UH, s.r.o., www.investauh.cz. Přístupový 
kód k zadávací dokumentaci Vám bude zaslán do  2 pracovních dnů po doručení 
žádosti o zadávací dokumentaci zástupci zadavatele. Písemná žádost musí být 
zástupci zadavatele doručena poštou nebo e-mailem a bude obsahovat 
identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ) 

 
     Kontaktní osoby:        Eva Knotová   Ing. Marie Knotová                    
     E- mail:        e.knotova@investauh.cz         info@investauh.cz   
     Mobil:                           777 764 694   605 269 151                                   
     Pev. linka:                       572 540 131                          572 540 131 
 
 Adresa internetového profilu zadavatele:  
 http://www.stavebnionline.cz/profil/ssv 
 
d)  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  

 
1.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1  

 
1.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Svatava Zubková 
Telefon  571 412 142 
email:  zubkova@sluzbyvsetin.cz  



 

 

Inženýrská činnost ve výstavbě 
Výběrová řízení 
Veřejné zakázky 

 

Sídlo: www.investauh.cz         tel. 572 540 131  
Dlouhá 688 info@investauh.cz    605 269 151 
686 01 Uherské Hradiště                                                                                      604 209 032  

1.2.1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán 
ne starší 90-ti dnů 

1.2.2. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.   
 

1.3.  Předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku 

  
1.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a)  

1.4.1. Doložit seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem 

v posledních 3 letech. 

1.4.1.1.  splní uchazeč, který doloží minimálně 2 služby obdobného 

charakteru - úklid provozu sociálních služeb či zdravotnických 

zařízení s lůžkovou částí - kde dodávka byla s finančním objemem 

v minimální hodnotě:  

1.4.1.2. 2x minimálně 1,6 mil Kč bez DPH/12 měsíců (Splní i 
uchazeč, který poskytl požadované plnění jednomu zadavateli 
ve třech různých obdobích trvajících nejméně 12 měsíců) 

1.4.1.3. Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:  

1.4.1.3.1. Rozsah – stručný popis služby 

1.4.1.3.2. Doba plnění – Termín zahájení a ukončení 

1.4.1.3.3. Objednatele, kterému bylo plnění poskytnuto 

1.4.1.4. Přílohou tohoto seznamu budou osvědčení objednatelů 

v souladu s § 56 odst. 1, písm. a) zákona o VZ 

1.4.1.4.1. Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo plnění 

poskytnuto veřejnému zadavateli, nebo  

1.4.1.4.2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo plnění 

poskytnuto jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 

1.4.1.4.3. Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění 

dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od 

této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.  
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1.5. Předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
dodavatele splnit veřejnou zakázku 

1.5.1. viz. příloha č. 8 zadávací dokumentace – doložit originál  

 
1.6. Prokazování kvalifikačních předpokladů 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 budou prokázány níže 
uvedenými čestnými prohlášeními uchazečů.  
 
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím 
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující základní 
kvalifikační předpoklady a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 
než 90 dnů.  
 
Vítězný uchazeč při podpisu smlouvy doloží:  
 výpis z evidence rejstříku trestů na všechny členy statutárního orgánu (na 

fyzické osoby i na společnost)  (dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) - originál nebo 
ověřená kopie  

 potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným 
prohlášením (dle § 53 odst. 1 písm. f) - originál nebo ověřená kopie  

 potvrzení příslušného orgánu či instituce (ČSSZ)  (dle § 53 odst. 1 písm. h)  - 
originál nebo ověřená kopie  

 ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90-ti dnů  
 ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list 
 seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech 

– originál 
 referenční listy objednatelů – originály, nebo ověřené kopie 
 
V nabídce budou doložena níže uvedená čestná prohlášení 
(Uchazeči mohou použít vzory uvedené v příloze nebo mohou doložit vlastní 
čestná prohlášení) 
 
1.7. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1, které budou 

v souladu s § 62 odst. 3 doloženy:  
1.7.1. Čestným prohlášením dle § 62, odst. 3 – viz. příloha č. 5 zadávací 

dokumentace 
1.8. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b), které budou 

v souladu s § 62 odst. 3 doloženy: 
1.8.1. Čestným prohlášením dle § 62, odst.10 – viz. příloha č. 6 zadávací 

dokumentace, přičemž je požadováno příslušné živnostenské oprávnění 
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1.9. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3, písm. a), které 
budou v souladu s § 62 odst. 3 doloženy:  

1.9.1. Čestným prohlášením dle § 62 odst. 3 – viz. Příloha č. 7 zadávací 
dokumentace, z něhož vyplyne, že má seznam významných služeb 
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich 
rozsahu a doby plnění, přičemž tento seznam obsahuje minimálně 2 
služby obdobného charakteru s finančním objemem nejméně 1,6 
mil. Kč bez DPH/rok 

 
1.10. Předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 

dodavatele splnit veřejnou zakázku 
1.10.1. viz. příloha č. 8 zadávací dokumentace – doložit originál 

 
1.11. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

1.11.1. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace 
požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) 
zákona o VZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel 
je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

1.11.1.1. Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního 
předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního 
předpokladu podle § 54 písm. a) zákona o VZ subdodavatelem a 

1.11.1.2. Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek 
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 
zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění 
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona o VZ 

1.11.1.3. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika 
uchazeči společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, 
musí být za krycím listem originál smlouvy dle § 51 odst. 6 zákona. 

1.11.1.4. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele 
prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona o VZ. 
 

1.11.2. Pravost a stáří dokladů 
1.11.2.1. Nestanoví-li tento zákon jinak, předkládá dodavatel kopie 

dokladů prokazující splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před 
uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů 
prokazující splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být 
uzavřena smlouva podle § 82, povinen předložit.  
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1.11.2.2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních 
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů 
v případě otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a 
jednacího řízení bez uveřejnění dni podání nabídky, v případě 
užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu 
ke dni podání žádosti o účast a v případě dynamického nákupního 
systému ke dni odeslání či předání předběžné nabídky. Toto 
ustanovení se použije obdobně v případě otevřené a užší soutěže o 
návrh.  

 
e) Lhůta a místo pro podání nabídek 
     Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 23. 03. 2016 do 09:45 hod.    

Místo předání nabídek: kancelář společnosti INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 
686 01, Uherské Hradiště Otvírání obálek je neveřejné  

 
f)  Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky  
 

Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel jediné hodnotící kritérium  
Nejnižší nabídková cena bez DPH  

  
g) Informace o zadávací lhůtě 

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. 
V souladu s § 43 zákona zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu                   
2 měsíců.  
 

h) Informace o možnosti požadovat po zadavateli dodatečné  
informace 
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno požadovat písemnou 
formou u zástupce zadavatele tj. společnosti INVESTA UH, s.r.o.  

 
i) Další údaje  

 Předpokládaný termín plnění:                      04/2016 – 03/2017 
 Předpokládaná cena veřejné zakázky: 4 400 000,- Kč bez DPH  

 
j)  Práva zadavatele 

 Soutěž zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v § 84 „zákona“ 
 Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit uveřejněním na profilu zadavatele ve 
smyslu § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 rozhodnutí o vyloučení uchazeče. V takovém 
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případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem 
uveřejnění na profilu zadavatele.  
 Zadavatel si dle § 81 odst. 4 vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru 
nevhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. 
V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za 
doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem 
uveřejnění na profilu zadavatele.  

 
V Uherském Hradišti dne 07. 03. 2016 
 
 
 
 

Zpracovala: Ing. Marie Knotová 
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