UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Výzva k podání nabídek
v rámci veřejné zakázky na služby s názvem

„LFP – Úklid kampusu UniMeC“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Název:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo:

Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČO:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Zastoupená:

prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem Lékařské fakulty v Plzni

Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Škrabal
telefon: +420 377 593 486
e-mail: Ondrej.Skrabal@lfp.cuni.cz

Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky na služby je pravidelný úklid objektů nacházejících se v kampusu
UniMeC na adrese alej Svobody 1655/76, Plzeň.
Podrobnější vymezení je uvedeno v návrhu Smlouvy o poskytování úklidových služeb (dále jen „návrh
smlouvy“), která je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Vyhrazení veřejné zakázky
Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 38 ZZVZ vyhrazena dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných
pracovních místech alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých
zaměstnanců.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu
zadavatele Lékařské fakulty v Plzni na adrese: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_10.html.
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Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí
dne 5. 5. 2022 v 10:00 hodin.
Vzhledem k povaze veřejné zakázky se před podáním nabídek neuskuteční prohlídka místa plnění.

Způsob podání nabídek a jazyk nabídek
Nabídky musí být podány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK
je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Je povinností každého dodavatele, aby před
dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK zkontroloval své kontaktní údaje a udržoval
je aktuální.
Podrobné informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na:
https://zakazky.cuni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.cuni.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce, nestanoví-li zadavatel v zadávací
dokumentaci jinak. Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce
a v souladu s ust. § 211 ZZVZ elektronicky, přičemž zadavatel doporučuje využití elektronického
nástroje E-ZAK nebo datové schránky, není-li dále stanoveno jinak. U veškerých dokladů, které jsou
vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich překlad do českého jazyka. Tato povinnost
se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Požadavky na prokázání kvalifikace
Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů jsou podrobně uvedeny
v čl. 12 zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ust. § 114 odst. 2 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti, kterou je pro toto zadávací řízení „nejnižší nabídková cena za jeden kalendářní měsíc".

Ostatní
Detailní podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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V Plzni dne: viz el. podpis
Digitálně podepsal

prof. MUDr. prof. MUDr.
Jindřich Fínek
Jindřich
Ph.D.
2022.04.19
Fínek Ph.D. Datum:
08:26:36 +02'00'

...........................................................................
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan Lékařské fakulty v Plzni
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