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Výzva k podání nabídky 
 

ve zjednodušeném podlimitním řízení 
podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

pro veřejnou zakázku na služby 
 
 
 
 
 
 
 

„KHS Moravskoslezského kraje - úklidové práce a služby“ 
s náhradním plněním 
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1. Preambule 
 
Tato Výzva zahajuje zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a je společně se Zadávací dokumentací 
vypracována jako podklad pro podání nabídek na veřejnou zakázku na služby. 

 
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, veškeré úkony budou prováděny 
elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele, Národního elektronického nástroje (dále 
jen „NEN“). Veškeré podmínky a informace týkající se NEN včetně informací  
o používání naleznete na http://nen.nipez.cz. 
 
Účastník bere na vědomí, že pro komunikaci se zadavatelem a pro využití všech funkcí 
NEN je nutné, aby byl v tomto nástroji zaregistrován. Dále účastník bere na vědomí, že 
veškeré dokumenty odeslané zadavatelem prostřednictvím NEN se považují za doručené 
okamžikem odeslání. 
Účastník je plně odpovědný za registraci v NEN, nastavení potřebných oprávnění 
kompetentním osobám a včasné přebírání doručených dokumentů s účastí v zadávacím 
řízení. 
 

2. Identifikace Zadavatele 
 

 Název:   Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem  
     v Ostravě  
       
 Sídlo:   Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
 Právní forma:  Organizační složka státu (OSS) 
 IČ:    71009167 
 DIČ:   není plátce DPH 
 Zastoupena:  MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., ředitelka 
 Tel. (spojovatelka): 595 138 111 (Ostrava) 
 Fax:   595 138 109 
 e-mail:   podatelna@khsova.cz 
 Bankovní spojení:  Česká národní banka, Ostrava 
 Číslo účtu:   15922761/0710 
 IBAN:   CZ09 0710 0000 0000 1592 2761 
 SWIFT:   CNBACZPP 
 Datová schránka:   w8pai4f 
 Profil zadavatele:            https://nen.nipez.cz/profil/KHS_MSK 
 
 URL veřejné zakázky:    https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00004962 
 Číslo VZ v NEN:  N006/20/V00004962 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/profil/KHS_MSK
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00004962


 

3. Předmět veřejné zakázky 
 
 3.1. Předmět veřejné zakázky 
 Předmětem veřejné zakázky zadávanou v podlimitním režimu dle § 26 ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je 
zajištění poskytování kompletních úklidových prací a služeb včetně dodávek spotřebního 
(hygienického) materiálu v objektech KHS MSK se sídlem v Ostravě. Tyto kompletní 
služby budou zadavateli ze strany zaměstnavatele na chráněném trhu práce poskytována 
v režimu tzv. náhradního plnění dle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti v platném znění. 
Vymezení úklidových ploch, rozsah činností a umístění jednotlivých pracovišť KHS MSK 
je uvedeno v příloze č. 1., která je součástí Zadávací dokumentace. 

 
 3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Klasifikace předmětu zadávacího řízení: 
 
CPV 90910000-9 Úklidové služby 
 

 3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 700 000 Kč vč. DPH na dva roky. 

 
4. Lhůta pro podání nabídek 
 
4.1. Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek končí dne : 30.3.2020 v 15:00 hod. 
 

 4.2. Adresa pro podání nabídek 
Nabídky je možno podávat pouze elektronickou formou přímo v NEN.  
Podmínkou podání nabídky písemnou formou je registrace uchazeče v NEN. 
URL adresa VZ v NEN https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00004962 
 
4.3 Kontaktní osoby 
Kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky jsou: 

 Ing. Petr Medek, zástupce vedoucího provozně organizačního oddělení 
 Tel.: 595 138 177, petr.medek@khsova.cz 
 
 Jiří Šišlák, provozně organizační oddělení Ostrava 

 Tel.: 595 138 153, jiri.sislak@khsova.cz 
 

5. Způsob podání nabídek 
 
5.1. Podání nabídky 
 Nabídka účastníka může být podána výhradně v elektronické podobě. Podání nabídky 
v elektronické podobě bude realizováno prostřednictvím NEN na URL adrese veřejné 
zakázky. 

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-20-V00004962
mailto:petr.medek@khsova.cz
mailto:jiri.sislak@khsova.cz


 

 Účastník nese odpovědnost za, to že předložené dokumenty jsou čitelné. Pokud účastník
 předloží v elektronické podobě dokumenty, které čitelné nebudou, zadavatel na ně bude 
 nahlížet jako by v nabídce obsaženy nebyly. 
 Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení 
 
5.2 Nabídka účastníka 
Nabídkou se rozumí předložení dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo 
zadavatelem v zadávacích podmínkách. 

Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace, bude předložena 
v českém jazyce (k listinám, které nejsou v českém nebo slovenském jazyce, musí být 
přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka). 

Nabídky lze zpracovat výhradně v elektronické podobě. 

6. Pravidla pro hodnocení nabídek 

6.1. Kritérium hodnocení 
 Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. 

Při hodnocení nabídek se bude postupovat dle článku 8 Zadávací dokumentace. 
 V souladu s ustanovením § 115, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., bude hodnocena cena
 včetně daně z přidané hodnoty. 
 
 6.2. Metoda vyhodnocení 

Zadavatel bude při hodnocení dílčích kritérií aplikovat kvantitativní  
metodu hodnocení.  

 
7. Požadavky na kvalifikaci 
Účastník je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat  
svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: 

- splněním základní způsobilosti podle § 74 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

- splněním profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

- splněním technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č.134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek 

- splněním požadavků dle § 38 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek  

 dále článek 7 Zadávací dokumentace. 
 
 V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
 zakázek předkládají v nabídce účastníci doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je 
 nahradit četným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné  
 zakázky podle § 87. 
 Originály dokladů o kvalifikaci bude zadavatel požadovat před uzavřením Rámcové 
 dohody s vítězem veřejné zakázky. 
 

Účastník, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném nebo dovoleném v ZZVZ 
anebo v Zadávací dokumentaci, může být zadavatelem dle ustanovení § 48 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyloučen ze zadávacího řízení. 



 

8. Přístup k zadávací dokumentaci 
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele  
https://nen.nipez.cz/profil/KHS_MSK 

 
 
 Veškeré ostatní nezbytné údaje pro zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací  
 dokumentaci. 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Bc. Julie Janáková v.r. 
       Ředitelka odboru ekonomicko provozního  
      Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě 
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