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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen zákon)
1.

Identifikační údaje zadavatele
Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele

Statutární město Frýdek-Místek

IČO zadavatele

00296643

Kontaktní adresa zadavatele

Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Jednající/zástupce

Mgr. Roman Šebesta, vedoucí OZVZ

Kontaktní osoba zadavatele

Ivo Sztwiertnia

Telefon

558 609 292

E-mail

sztwiertnia.ivo@frydekmistek.cz

Adresa profilu zadavatele

https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.htm
Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku

Číslo veřejné zakázky

P22V00000120

Předmět veřejné zakázky

služby

Kategorie dle předp. hodnoty

podlimitní

Druh zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení
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2.

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je k dispozici na adrese výše uvedeného profilu zadavatele.

3.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek končí 25. 10. 2022 v 9:00 hod. Nabídky se podávají
výlučně
prostřednictvím
elektronického
nástroje
E-ZAK.
(https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_2.html)

4.

Způsob podání nabídek
Nabídku v rámci této veřejné zakázky je účastník povinen zaslat prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel je pouze uživatelem tohoto elektronického
nástroje, nikoli jeho provozovatelem. Veškeré informace týkající se postupu odesílání
nabídek jsou podrobně popsány v „uživatelské příručce“ volně dostupné v systému E-ZAK
(viz https://www.zakazkyfm.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf).
Účastník vloží svou nabídku do prostředí systému EZAK před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny
překladem do českého nebo slovenského jazyka.

5.

Požadavky na prokázání kvalifikace

Podmínky kvalifikace stanovené zadavatelem řádně splní dodavatel, který prokáže splnění:
•
•

profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a)
technická kvalifikace podle § 79 odst. 2, písm. b) zákona

1. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a)
1.1 Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží:
a) kopii výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje - § 77 odst. 1 zákona,
dále zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil kopii dokladu, že je
b) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, jedná se
o příslušné živnostenské oprávnění či licenci - § 77 odst. 2 písm. a) zákona
2. TECHNICKÁ KVALIFIKACE podle § 79 odst. 2, písm. b) zákona
2.1 Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel tak, že předloží:
-

6.

seznam významných služeb za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich realizace a
identifikace objednatele. Obsahem seznamu musí být nejméně
2 služby obdobného charakteru (úklidové služby) v hodnotě
minimálně 1 mil. Kč / služba.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 zákona:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, dle nejnižší nabídkové ceny bez
DPH (součet předpokládaných plateb za 12 měsíců). Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
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Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ
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