Domov pro seniory Krč

Úklidové práce
Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení § 85 zák. 137/2006 Sb.
1) Identifikační údaje veřejného zadavatele
Základní údaje
Název: Domov pro seniory Krč
Sídlo: Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 – Krč
IČ: 708 74 212
Osobou oprávněnou ve věci předmětného zadávacího řízení byl Ing. Otto Kechner, ředitel
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Andrea Stachová, advokátka ev. č. 10097, se sídlem advokátní
kanceláře Schulmann&Stachová, Valentinská 92/3, 110 00 Praha 1
2) Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem zakázky je provedení úklidových a pomocných prací ve všech prostorách objednavatele
(Domov pro seniory Krč), tj. obytných místnostech, chodbách, WC, společenském sále, kancelářích,
společných prostorách, stanovených prostor vně objektu ap., odnesení odpadků a použitých
inkontinentních pomůcek. Harmonogram úklidu (popis prací) je uveden níže. Práce výše uvedené
budou prováděny pracovníky firmy denně, včetně sobot, nadělí a svátků v době od 6.00 do 16.00
hodin.
Dále dle dohody mezi stranami budou Dodavatelem za úplatu ve výši hodinové odměny nad rámec
stanovené doby standardního úklidu umyta okna z venkovní i vnitřní strany včetně rámů a sundány a
po vyprání zavěšeny záclony.
Rovněž po dohodě obou smluvních stran budou pracovníky Dodavatele strojově umyty podlahy
v objektu DS Krč. Na základě požádání Objednatele, za uvedenou smluvní cenu, mohou pracovat
další pracovníci Dodavatele při výpomocných pracích zahradnických, údržbářských a stěhovacích.
3) Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Zadavatel sjednal ve smlouvě s vybraným uchazečem cenu ve výši 73,- Kč za hodinu bez DPH.
4) Zvolený druh zadávacího řízení
Otevřené řízení na služby.
5) Vybraný uchazeč

Společnost

Sídlo

IČ

Premio Invest s.r.o.

Na Jezerce 1458, Praha 4

267 46 590

6) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Zadavatel vybral nejvhodnější nabídku na základě jediného hodnotícího kritéria, kterou byla
nabídková cena. Vybraná nabídka byla z pohledu tohoto jediného kritéria nejvýhodnější, tj. nejlevnější
při splnění všech podmínek a požadavků zadavatele.
7) Údaje o tom, jaká část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím subdodavatele

Předmět veřejné zakázky nebude plněn prostřednictvím subdodavatele.
8) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny
Č. Název subjektu

Sídlo

IČ
278 58 766

Nabídková cena bez
DPH
137,- Kč

639 92 655

84,50 Kč

1

ESSAT CZ s.r.o.

2

HELDER s.r.o.

Keramická 602, Ostrava Hrušov
V Lipkách 255/38, Praha 5

3

GSANT s.r.o.

Ronoirova 621/2, Praha 5

267 43 281

78,69 Kč

4

AB Facility Services
s.r.o.
Premio Invest s.r.o.

U Trezorky 921/2, Praha 5

289 30 321

103,- Kč

Na Jezerce 1458, Praha 4

267 46 590

73,- Kč

Uchazeč, jenž byl vyloučen
Společnost

Sídlo

IČ

Nabídková cena bez DPH

----------

-------------

--------

-------------------

5

9) Vyloučení uchazeči
Č. Název subjektu
1 --------------------------10)

Popis nedostatku nabídky
--------------------------

Vyloučení uchazeči z důvodu nízké nabídkové ceny

Nabídka žádného z uchazečů nebyla vyloučena z důvodu mimořádné nízké nabídkové ceny.
11)
Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez
uveřejnění
Pro zadání veřejné zakázky bylo použito otevřeného řízení. Možnost použití soutěžního dialogu,
jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění nebyla využita.
12)

Důvod zrušení zadávacího řízení

Veřejná zakázka nebyla zrušena. Zadávací řízení bylo ukončeno uzavřením smlouvy s vítězným
uchazečem.
V Praze dne 24. října 2016

Mgr. Andrea Stachová
Na základě zmocnění

