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Výzva k podání nabídky
Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá
k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby dle § 26, zadanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“)
„Poskytování bezpečnostních služeb“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
IČO: 00231223, DIČ: CZ00231223
Oprávněná osoba za zadavatele jednat: Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Malíková, tel. 234 683 295, eva.malikova@praha17.cz
Ing. Alois Podaný, tel. 234 683 285, alois.podany@praha17.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb - fyzické ostrahy objektu
(majetku), který je ve svěřené správě zadavatele nebo objektu, který je zadavatelem užíván.
Fyzickou ostrahou objektu se rozumí všechna opatření, která mají zabránit vniknutí
nepovolaných
osob
do
prostor
zadavatele
uvedených
v této
výzvě
a smlouvě, zabránění vzniku škod na movitém a nemovitém majetku zadavatele, zabránění
vzniku mimořádných událostí v uvedených prostorách zadavatele a jejím bezprostředním
okolí. Dále je předmětem výkon režimových opatření, hlídková činnost
a provádění fyzické ochrany osob (doprovody), popřípadě plnění dalších specifických úkolů
souvisejících s ostrahou objektu.
Poliklinika Žufanova bude připojena el. požární signalizací na pult hasičského záchranného
sboru – z toho poté vyplyne další bod činnosti poskytovatele tj. 24hodinová pohotovostní
služba během celého roku (všední dny, víkendy i svátky) a okamžité vyslání zásahové
jednotky poskytovatele bezpečnostních služeb k objektu polikliniky (dojezd
do 30minut). Poskytovatel bude zodpovědný po ukončení zásahu hasičských složek
za uzamčení prostor objektu a zajištění prostor proti škodám na movitém a nemovitém
majetku objednatele. Pohotovostní služba a okamžité vyslání zásahové jednotky
poskytovatele bezpečnostních služeb jsou samostatnými položkami ve Výkazu služeb
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ostrahy k ocenění, který je přílohou zadávací dokumentace a současně je samostatnou
položkou Čl. III (Cena za služby) Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb.
Tato služba bude poskytována a účtována poskytovatelem bezpečnostních služeb
až po zprovoznění připojení EPS na pult hasičského záchranného sboru. O termínu bude
poskytovatel informován objednatelem v dostatečném předstihu.
Popis a rozsah činností je dán zadávací dokumentací, která je přílohou výzvy.
Klasifikace veřejné zakázky CPV: 75242100-5 zajišťování veřejného pořádku
Předpokládaná doba zajišťování ostrahy - uzavření smlouvy na dobu neurčitou
3. Zadávací dokumentace
je přílohou výzvy a je dostupná na profilu zadavatele:
https://zakazky.repy.cz/,
detail zakázky: https://zakazky.repy.cz/contract_display_232.html
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího
řízení.
Konec lhůty pro podání nabídek:
Datum: 5. 11. 2019

Hodina: do 9:00 hod.

Nabídky budou podány v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK, který je dostupný na adrese: https://zakazky.repy.cz/, detail zakázky:
https://zakazky.repy.cz/contract_display_232.html
Podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě je nepřípustné.
5. Otevírání nabídek se bude konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.
6. Požadavky na prokázání kvalifikace
Základní způsobilost dle zákona č. 134/2016 Sb., prokáže účastník
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti v rozsahu dle § 75 odst. 1
písm. a) až f)
Profesní způsobilost dle § 77, odst. 1 zákona, prokáže účastník
 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního
rejstříku, je-li do něho zapsán
Profesní způsobilost dle § 77, odst. 2 zákona, prokáže účastník
 Doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
Doklady prokazující základní způsobilost dodavatele podle § 75 a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíce přede dnem podání nabídky.
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Technická způsobilost
 § 79 odst. 2 písm. b) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem
v posledních třech letech, vč. uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele, minimálně 3 zakázky, každá o objemu min. 0,5 mil. Kč bez DPH
 § 79 odst. 2 písm. i) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele
a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele za poslední tři roky
Doklady o kvalifikaci se v nabídce prokazují v souladu s § 53 odst. 4 zákona, a to doklady
v kopiích, případně mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87. Před uzavřením smlouvy si vyžádá zadavatel
od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Zadavatel si vyhrazuje právo, vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost,
pokud prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení
zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího
smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným
zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo
jiným srovnatelným sankcím nebo neposkytl součinnost vedoucí k uzavření smlouvy.
7. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky




Poskytovatel služby se zaručí (možno i čestným prohlášením), že činnost předmětu
veřejné zakázky bude vykonávána osobami bez záznamu v evidenci Rejstříku trestů,
osobami zdravotně způsobilými, osobami odborně způsobilými a proškolenými
ve znalosti BOZP a PO, hovořícími plynně českým jazykem.
Uchazeč ve své nabídce předloží návrh provozně bezpečnostního organizačního řádu
v prostorách střežených bezpečnostní agenturou, popis či foto služebního oděvu

8. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.
Kritéria hodnocení a jejich váha:
Nákladové kritérium – nabídková cena (bez DPH) – 90 %
celkem za položky č. 1 – 3 výkazu služeb ostrahy – tj. nepřetržitá služba ostrahy v objektu
Žalanského 291/12b (8 784 h), ostraha v objektu Makovského 1141 v úředních hodinách
(1217 h) a hlídková činnost vč. dopravného (1 098 h) - za celý kalendářní rok
Cena za 24hodinovou pohotovostní službu, EPS Poliklinika (bez DPH) - 5 %
paušál - cena celková za 12 měsíců
Cena za vyslání zásahové jednotky k objektu Polikliniky (bez DPH) – 5%
cena za 1 odpracovanou hodinu včetně dopravného
Hodnocení bude provedeno bodovací metodou, použije se stupnice 0 - 100.
Pro hodnocení nabídkové ceny získá nejnižší nabídková cena 100 bodů, další vznikne
násobkem hodnoty 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
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Jednotlivá bodová hodnocení se vynásobí vahou daného kritéria.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle počtu získaných bodů v součtu za všechna
tři stanovená dílčí hodnotící kritéria.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou se stane nabídka, která získá nejvyšší počet bodů
získaný v součtu za všechna tři stanovená dílčí kritéria.
9.

Zadávací

lhůta

(po

kterou

jsou

uchazeči

svými

nabídkami

vázáni)

-

4 měsíce od konce stanovené lhůty pro podání nabídek
10. Obchodní podmínky vč. platebních.
Nabídka bude zpracována dle výzvy a zadávací dokumentace.
Zadavatel poskytne bezplatně k užívání šatnu, WC a kuchyňku, jak v objektu
Žalanského 291/12b, tak i na pracovišti Makovského 1141, Praha 6 - Řepy.
Ostraha se bude řídit vlastním prováděcím předpisem „Provozně bezpečnostně
organizačním řádem v prostorách střežených bezpečnostní agenturou“. Dále bude ostraha
dodržovat interní předpisy a provozní řády budov zadavatele, se kterými bude seznámena.
Před zahájením činnosti, dodavatel předloží jmenný seznam konkrétních strážných,
pracovníci uvedení ve jmenném seznamu pro plnění této veřejné zakázky budou splňovat
následující předpoklady:







Hovoří plynně českým jazykem – splnění tohoto požadavku dodavatel prokáže
předložením čestného prohlášení podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele či předložením strukturovaného životopisu pracovníka, ve kterém bude tato
skutečnost uvedena
Mají výpis z evidence Rejstříku trestů bez záznamu – předloží originál ne starší 90 dní
Jsou zdravotně způsobilí vykonávat tuto činnost – dodavatel prokáže splnění
předložením lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k provádění výkonu ostrahy.
Jsou odborně způsobilí – dodavatel prokáže splnění dokladem o absolvování
bezpečnostního školení
Jsou proškoleni ve znalosti předpisů BOZP a PO – dodavatel prokáže splnění dokladem
o absolvování školení předpisů BOZP a PO

Nedoložení dokladů požadovaných k předložení před podpisem smlouvy, bude zadavatel
považovat za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy.
Smluvní pokuta za nenastoupení do služby 5 000,- Kč za každou nenastoupenou započtenou
hodinu.
Smluvní pokuta za okamžité nevyslání zásahové jednotky k objektu polikliniky
a nedodržením dojezdu do 30 minut od zaznamenání události – 15 000, - Kč, za každých
dalších započatých 15 minut činí smluvní pokuta 10 000, - Kč.
Smluvní pokuta za prodlení s úhradou fakturované částky bude 0,05 % za každý den
z prodlení.
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Dodavatel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám.
Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smlouvy být pojištěn.
Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží kopii pojistné smlouvy na odpovědnost
za škodu způsobenou poskytovatelem služby objednateli a třetím osobám, minimální
pojistná částka je 5 mil. Kč.
Platební podmínky.
Zadavatel neposkytuje zálohy, měsíční fakturace dle odsouhlaseného výkazu hodin
za ostrahu a počet provedených doprovodů. Splatnost faktur 21 dní od prokazatelného
doručení schválené faktury do sídla zadavatele.
Návrh smlouvy, který je přílohou výzvy musí uchazeč respektovat v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoli zrušit.
Nabídka uchazeče, který nesplní kvalifikační předpoklady, nebude hodnocena.
Variantní řešení je nepřípustné.
11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny.
Vyplněním výkazu služeb ostrahy:
1. Cena za výkon 1 h/ 8784 h ostrahy v objektu Žalanského 291/12b – nepřetržitá služba
2. Cena za výkon 1 h/ 1217 h ostrahy v objektu Makovského 1141 – v úředních hodinách
3. Cena za hlídkovou činnost, vč. dopravného – 1 h/ 1098 h
4. Cena za 24hodinovou pohotovostní službu (EPS Poliklinika) – nepřetržitá služba –
Cena paušální za 1 měsíc/ 12 měsíců
5. Cena za vyslání zásahové jednotky (EPS Poliklinika), vč. dopravného - cena 1h
6. Cena celkem bez DPH, DPH a cena včetně DPH za celkový součet položek 1, 2, 3 .
7. Konečná cena celkem bez DPH, DPH a cena včetně DPH za jeden kalendářní rok,
položky 1 – 5
Nabídková cena je maximálně přípustná a nepřekročitelná, bude zahrnovat veškeré náklady
dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky. Navýšení je možno provést za podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci dohodou obou smluvních stran. Nabídková cena bude v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.
12. Prohlídka místa plnění – po telefonické domluvě
13. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 53 odst. 5 zákona uveřejnit oznámení
o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo vysvětlení zadávací dokumentace, případně související
dokumenty uveřejnit na profilu zadavatele a to nejméně 4 pracovní dny před skončením
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost
o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před lhůtou pro uveřejnění
vysvětlení zadávací dokumentace na profilu.
14. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky –
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Nabídka se předkládá v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat











dopis, ve kterém budou uvedeny následující údaje:
- identifikační údaje uchazeče, adresa, telefon, bankovní spojení
- název zakázky
- nabídková cena za jednotlivá tři dílčí hodnotící kritéria
- dopis bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
(PDF, elektronický podpis, apod.)
seznam s očíslováním stránek
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (PDF,
elektronický podpis, apod.)
základní způsobilost - bod 6 výzvy
profesní způsobilost - bod 6 výzvy
technická způsobilost - bod 6 výzvy
návrh provozně bezpečnostního organizačního řádu v prostorách střežených
bezpečnostní agenturou
popis či foto služebního oděvu
oceněný výkaz

podepsal
Mgr. Jitka Digitálně
Mgr. Jitka Synková
Datum: 2019.10.18
Synková 09:56:07 +02'00'
Mgr. Jitka Synková

Seznam příloh zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – návrh smlouvy
Příloha č. 2 – podklady pro zpracování provozně bezpečnostního organizačního řádu
Příloha č. 3 – výkaz služeb ostrahy k ocenění
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