Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Slezská 164
73581 Bohumín – Starý Bohumín

Zadávací řízení
Limit veřejné zakázky

Zadávací dokumentace
Zajištění praní, žehlení a drobných oprav ložního a osobního
prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně
zajištění odvozu a dovozu.
Zjednodušené
Podlimitní

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky
Zadavatel
Adresa
IČ
Zastoupený

2 400 000,- Kč bez DPH
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Slezská 164, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
48806145
Bc. Anna Oršulíková

Veřejná zakázka

I.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
1. Základní informace
1) Stručný popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění praní, žehlení a
drobných oprav ložního a osobního prádla klientů domova pro seniory a pracovních oděvů včetně
zajištění odvozu a dovozu.
2) Klasifikace předmětu:
98310000-9, 98315000-4
3) Místo plnění veřejné zakázky:
Slezská 23, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
4) Doba trvání veřejné zakázky:
od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou
5) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 400 000,- bez DPH. Tato cena je stanovena jako
čtyřnásobek předpokládaného ročního objemu.
6) Zadávací lhůta stanovena zadavatelem: do 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek
7) Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
8) Kontaktní osobou pro veřejnou zakázku je Bc. Anna Oršulíková, ředitelka Centra sociálních služeb
Bohumín, p.o., email: centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz, tel.: 596013736.
2. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky
bude hodnocena podle její nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
Hodnocena bude výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH za 1 kg suchého, vypraného, vyžehleného,
v případě potřeby opraveného prádla, včetně odvozu a dovozu.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.
Uchazeč uvede cenu do tabulky v krycím listu za 1 kg suchého, vypraného, vyžehleného, v případě
potřeby opraveného prádla, včetně odvozu a dovozu, bez DPH, DPH a celkovou cenu v Kč s DPH.
3. Formální požadavky na zpracování nabídky
1) Zadavatel doporučuje, aby uchazeč zabezpečil svou nabídku proti náhodné manipulaci svázáním
do jednoho svazku a očíslováním stránek.
2) Zadavatel doporučuje uchazeči oddělit jednotlivé části nabídky vhodným oddělovačem z důvodu
snazší manipulace.
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3) Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení v českém jazyce.
4) Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
5) Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce. Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje
uchazeče, název veřejné zakázky a „NEOTVÍRAT“.
Obálky, které nebudou označeny,
nebudou zařazeny do otevírání obálek.
6) Nabídka musí být doručena na Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o., Slezská 164, 735 81
Bohumín v pracovní dny, v době od 08:00 do 15:00 hod. nejpozději do konce lhůty stanovené
zadavatelem pro podání nabídek. Nabídka doručená po této lhůtě bude vypořádána
v souladu s § 28 odst. 2 ZZVZ.
7) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
8) V souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.
4. Složení nabídky
Uchazeč předloží nabídky v následujícím pořadí dokumentů:
1) Krycí list nabídky
2) Podepsaný návrh smlouvy doplněný o identifikační údaje a výši nabídkové ceny
3) Dokumenty k prokázání kvalifikace
4) Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
5. Poddodavatelé
1) Účastník zadávacího řízení je oprávněn plnit VZ prostřednictvím poddodavatelů, za plnění však
odpovídá dodavatel, jako by plnil zakázku přímo sám.
2) Uchazeč v nabídce uvede identifikační údaje každého poddodavatele a samostatně uvede
poddodavatele, kterým hodlá uhradit více než 10 % nabídkové ceny.
6. Nabídková cena
1) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu vyplněním cenové tabulky v krycím listě stanovené
zadavatelem jakou součást zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky za 1 kg suchého, vypraného, vyžehleného a
v případě potřeby opraveného prádla bez DPH, DPH a celková cena v Kč s DPH.
2) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky, tedy
zejména náklady na elektřinu, plyn, vodné a stočné, odvoz a dovoz prádla, náklady na používání
zařízení a prostor, mzdy zaměstnanců, přiměřený zisk, provádění předepsaných zkoušek a
jakékoliv jiné výdaje spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
3) Nabídková cena bude doplněna do návrhu smlouvy.
4) Nabídková cena musí odpovídat podmínkám stanovených vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.,
prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
5) Pro hodnocení nabídek bude sloužit cena v Kč s DPH za 1 kg suchého, vypraného, vyžehleného a
v případě potřeby opraveného prádla, včetně odvozu a dovozu uvedená v krycím listě nabídky.
7. Obchodní podmínky
1) Uchazeč se ve své nabídce zaváže splnit veškeré obchodní podmínky a platební podmínky, které
jsou pro účely tohoto zadávacího řízení obsaženy v závazném vzoru smlouvy.
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2) Do závazného vzoru smlouvy je uchazeč oprávněn doplnit pouze své identifikační údaje, výši
nabídkové ceny.
8. Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace
1) Veškeré požadavky na dodavatele vyplývající ze zadávací dokumentace, jakož jejích příloh, jsou
pro dodavatele závazné a musí být zahrnuty v nabídce účastníka zadávacího řízení. Podáním
nabídky do tohoto zadávacího řízení uchazeč přijímá a akceptuje plně bez výhrad zadávací
podmínky včetně případného vysvětlení k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že
uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny
obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas
všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu
odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyřazení nabídky a
následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
2) Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou
v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada uchazeče bude kvalifikována jako nesplnění zadávacích
podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení ze
zadávacího řízení. V případě nejasnosti doporučuje zadavatel uchazeči kontaktovat zadavatele, a
to formou písemné žádosti o vysvětlení k zadávacím podmínkám, které budou řešeny
v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ.
3) Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit uveřejněním na profilu zadavatele a to nejméně 4
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek (§ 54/5 zákona). Pokud o vysvětlení
zadávací dokumentace požádá dodavatel, musí žádost o vysvětlení doručit alespoň 3 pracovní dny
před uplynutím lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, tj. 7 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Vysvětlení k zadávacím podmínkám zadavatel
uchazečům poskytne v souladu se ZZVZ stejným způsobem, jakým jim byla poskytnuta
dokumentace.
4) Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/centrum-socialnich-sluzeb-bohumin-prispevkova-organizace a na stránkách
Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvkové organizace http://www.css-bohumin.cz/.
9. Termíny
1) Podání nabídek do:
2) Otevírání obálek:

06. 11. 2017, do 12:00 hodin
06. 11. 2017 ve 13:00 hodin, na Městském úřadě Bohumín,
Masarykova 158, 735 81 Bohumín, zasedací místnost A 243 (1. patro)

II.
KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Dodavatel je povinen v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ a požadavkem zadavatele v nabídce prokázat
splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném rozsahu. Dodavatel prokazuje splnění
kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:
a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
c) splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), e) a j) ZZVZ
v následujícím rozsahu.
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2.1.
Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel dle § 74 ZZVZ. Základní způsobilost splňuje
dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.
2.2
Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
a) dle § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje).
b) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky (pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují). Zadavatel
požaduje, aby byl dodavatel na základě dokladu o oprávnění k podnikání oprávněn vykonávat
činnost spočívající v praní a čištění prádla v sociálním zařízení. Může se jednat například o
živnostenské oprávnění Čištění a praní textilu a oděvů 1

2.3
Technická kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b), e) a j) ZZVZ
Zadavatel požaduje prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), e) a j) ZZVZ.
Kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
a) dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Zadavatel požaduje v seznamu doložit minimálně 1 významnou službu obdobného charakteru.
Předmětem referenčních služeb musí být služby spojené s praním a čištěním prádla pro
veřejnoprávní či soukromoprávní instituci (tzn. mimo domácností), přičemž alespoň jedna
z realizovaných služeb musí být v oblasti praní a žehlení prádla ve zdravotnickém či sociálním
zařízení.
Alespoň u jedné (1) významné referenční služby uvedené dodavatelem v seznamu musí být
minimální roční výše plnění v hodnotě alespoň 300.000,- Kč bez DPH (tzn. finanční objem
1

Volné živnostenské oprávnění „Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového
textilu a osobního zboží“ nebude zadavatelem považováno za dostačující, protože předmětem
plnění nejsou služby zajišťované v domácnosti, ale v sociálním zařízení.
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předmětné zakázky musí být alespoň v jednom roce za poslední 3 roky min. 300.000,- Kč bez
DPH).
Referenční zakázky nemusí být ke dni podání nabídky dokončené, mohou stále probíhat.
V seznamu dodavatel uvede minimálně následující údaje:
• Označení referenční zakázky
• Identifikace objednatele
• Doba poskytnutí služeb
• Finanční objem služeb
• Věcný rozsah plnění (předmět plnění)
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ je zejména
smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

b) dle § 79 odst. 2 písm. e) a j) ZZVZ popis technického vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění kvality a přehled nástrojů, provozních a technických zařízení, které
bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.
• Zadavatel požaduje předložit vztah k místu provádění praní. Dodavatel tedy musí prokázat,
že prádelna, kterou bude k zajištění plnění využívat, je ve vlastnictví dodavatele nebo ji má
v pronájmu, či ji může využívat na základě obdobného smluvního vztahu, a to po dobu plnění
předmětu veřejné zakázky.
Dodavatel uvedený kvalifikační předpoklad prokazuje Čestným prohlášením, v němž uvede
skutečnosti o vlastnictví, nájmu nebo jiném obdobném smluvním vztahu a jeho době trvání.
• Zadavatel dále požaduje předložit, že má prádelna dostačující kapacitu a vybavení na praní
a čištění požadovaného množství prádla v požadované kvalitě a v souladu s relevantními
právními předpisy.
Dodavatel uvedené doloží popisem technického vybavení, kterým bude zajišťovat předmět
veřejné zakázky a popisem využívaných technologií, které musí odpovídat normám pro praní
infekčního a ostatního prádla podle vyhlášky č. 306/2012 Sb. Dodavatel současně doloží
Čestné prohlášení o tom, že provozní řád prádelny, kterou bude dodavatel využívat k plnění,
splňuje podmínky pro zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických a sociálních
zařízení vyplývajících vyhlášky č. 306/2012 Sb.
• Zadavatel dále požaduje předložit, že má dodavatel zajištěnou přepravní kapacitu na svoz a
rozvoz prádla v kvalitě a dle požadavků zadavatele a relevantních předpisů.
Dodavatel uvedenou kvalifikaci splní doložením Čestného prohlášení, v němž potvrdí, že
disponuje vozidly způsobilými k přepravě infekčního a ostatního prádla podle vyhlášky
č. 306/2012 Sb. a dále, že má zajištěny přepravní vozíky a klecové kontejnery v počtu
odpovídajícím zadavatelem požadovanému objemu prádla.
2.4.
Způsob prokázání kvalifikace
Splnění požadované základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace může
dodavatel v nabídce prokázat předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje.
Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace musí být
datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Z obsahu čestného
prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje. V tomto
prohlášení nestačí pouhý odkaz na ustanovení zadávací dokumentace nebo jiného dokumentu, z
obsahu musí vyplývat, jakou část kvalifikace dodavatel konkrétně prokazuje.
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Dodavatel může prokázat splnění základní a profesní způsobilosti, případně i technické kvalifikace
rovněž jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ, případně
předložením kopií, originálů či úředně ověřených kopií požadovaných dokladů. Splnění základní a
profesní způsobilosti lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228
ZZVZ. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ rovněž odkazem
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému
vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí
obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li
takové údaje nezbytné.
Předkládá-li dodavatel v nabídce přímo doklady prokazující splnění kvalifikace, postačuje jejich prostá
kopie.
Doklady prokazující základní způsobilost § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
podání nabídky.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva bude v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ
zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií konkrétních dokladů o
jeho kvalifikaci, pokud je již nemá zadavatel k dispozici (např. pokud již byly obsaženy v nabídce).
Tyto doklady je třeba si včas zajistit.
Dodavatel tedy před podpisem smlouvy předkládá originály dokladů o jeho kvalifikaci dle § 75
odst. 1 a § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ a dále originály požadovaných dokladů dle § 79 odst. 2 písm. b), e) a
j) ZZVZ. Účastník zadávacího řízení, který nepředloží doklady dle § 122 odst. 3 ZZVZ, bude
zadavatelem vyloučen.
Ostatní zadávací podmínky
Zadavatel si vyhrazuje uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího
řízení. V takovém případě se oznámení o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem
uveřejnění na profilu zadavatele. Dále zadavatel si vyhrazuje uveřejnit na profilu zadavatele
oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení o výběru dodavatele považuje za
doručené všem účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Podmínka uzavření smlouvy
Před uzavřením smlouvy si zadavatel (dle § 104, odst. 2 ZZVZ) od vybraného dodavatele, který je
právnickou osobou, vyžádá předložení:
a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

6/8

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Slezská 164
73581 Bohumín – Starý Bohumín

Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, pokud by nastaly důvody dle § 127 ZZVZ.
Oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů
od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení (§ 53/8 ZZVZ).
Platební podmínky
Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Splatnost daňových dokladů (faktur) se stanoví na
14 dní ode dne jejich doručení. Ostatní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy, který je Přílohou
č. 2 zadávací dokumentace.

III.
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1. Odvoz prádla
Odvoz prádla:

minimálně 1x denně v pracovní dny
v mimořádných situacích 2x denně (mimořádné situace stanovuje
Zadavatel – např. opatření spojené s výskytem infekčního
onemocnění)

Místo odvozu prádla:

Domov pro seniory Domov Cesmína, Slezská 23, 735 81 Bohumín –
Starý Bohumín
Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.,

Časové rozmezí odvozu:

Odvoz prádla mezi 06:00 – 07:00 hodinou ranní.
V mimořádných situacích dle dohody.

Odvoz prádla k vyprání od zadavatele zajistí dodavatel vlastními dopravními prostředky dle
platných hygienických předpisů.
Dodavatel zajistí naložení prádla v příslušných obalech z připravených pojízdných vozíků.
Součástí předávky bude seznam prádla a počet kusů.
Doba, po kterou nebude prováděno plnění veřejné zakázky (z důvodu svátků, dovolených,
pracovního volna) je maximálně 2 dny v týdnu.
2. Praní, žehlení a drobné opravy prádla
Druhy prádla:
- soukromé
- osobní prádlo a ošacení, ručníky, žínky, utěrky, aj.
- provozní
- lůžkoviny včetně povlaků, utěrky, ubrusy, závěsy, aj.
- personální
- ochranný pracovní oděv
- kontaminované prádlo (infekční)
Každý druh prádla bude dodavateli předán v hygienicky odpovídajícím obalu (silonové pytle).
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Množství prádla:
cca 60 kg/den (veškeré prádlo)
Prádlo
Množství v kg
Soukromé
cca 15 kg
Provozní
cca 35 kg
Personální
cca 5 kg
Kontaminované
cca 5 kg
Cena zakázky zahrnuje drobné opravy včetně spotřebního šicího materiálu.
Je předpokladem, že 1/3 prádla z celkového objemu nebude vyžadovat žehlení.
3. Dovoz prádla
Dovoz prádla:
minimálně 1x denně v pracovní dny
Doručení prádla od dodavatele bude probíhat nejpozději do 14 hodiny následujícího dne. Prádlo
odvezeno v pátek bude dodáno nejpozději v pondělí následující týden.

Místo dovozu prádla:

Domov pro seniory Domov Cesmína, Slezská 23, 735 81 Bohumín –
Starý Bohumín
Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.,
na předem dohodnuté místo

Dovoz prádla k zadavateli zajistí dodavatel vlastními dopravními prostředky dle platných
hygienických předpisů.
Dodavatel zajistí vyložení prádla na připravené pojízdné vozíky. Dodavatel zajistí přepravní obaly,
ve kterých se bude dovážet čisté prádlo dle platných hygienických předpisů.
Dodavatel zajistí třídění čistého prádla dle jednotlivých úseků dle přiložených seznamů
- přízemí
- 1. patro
- 2. patro a 3. patro
- personální oblečení
Součástí předávky bude seznam prádla a počet kusů pro jednotlivé úseky.
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