PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen „Zpráva“)

pro podlimitní veřejnou zakázku na služby realizovanou v souladu s § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), ve
zjednodušeném podlimitním řízení:
„Zajištění vyklízecích služeb“

Zadavatelem veřejné zakázky je Městská část Praha 1, IČO: 00063410, sídlo: Vodičkova
681/18, 115 68 Praha 1.

Účel a předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění vyklízecích
služeb a služeb s nimi souvisejících v rámci vyklízení nebytových prostor nacházejících se
v domech, k nimž zadavateli náleží vlastnické právo nebo mu byly svěřeny, či nebytových
jednotek, které se ve vlastnictví či správě zadavatele nacházejí (dále společně jako
„nebytové prostory“), a to na území Městské části Praha 1.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky
Poskytované služby budou zahrnovat zejména následující činnosti a úkony (dále jako
„vyklízecí služby“):
 převzetí smluvní (případně i technické) dokumentace k nebytovému prostoru,
který má být vyklizen,
 fyzická kontrola stavu nebytového prostoru,
 zajištění přístupu do vyklízeného nebytového prostoru (služby zámečníka včetně
výměny veškerých zámků dveří a příp. oken, tj. materiálu),
 součinnost se soudním znalcem zajišťujícím soupis a ocenění věcí nacházejících
se ve vyklízeném nebytovém prostoru (soudní znalec je ve smluvním vztahu
k zadavateli),
 zajištění video záznamu počátečního stavu vyklízených prostor a samotného
průběhu vyklízení, vč. pořízení CD/DVD výstupu,
 demontáž a balení zařízení nacházejícího se ve vyklizovaném prostoru (včetně
zabezpečení odpovídajícího balicího materiálu),
 vyklizení a likvidace odpadu,
 vystěhování věcí z vyklízeného nebytového prostoru a jejich odvoz do skladovacích
prostor zadavatele,
 provedení úklidu vyklizeného nebytového prostoru, včetně jeho dezinfekce,
dezinsekce a deratizace (včetně speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a
deratizace),
 předání nebytového prostoru zadavateli, administrativní ukončení,
 ve výjimečných případech zajištění uložení nebezpečného odpadu (např. lednice,



TV, PC či pračka) a
ve výjimečných případech zajištění služeb nezbytných pro řádné provedení
vyklizení a předání nebytového prostoru – zejména sklenářské, chladírenské,
instalatérské, trezorářské, popř. jiné odborné práce v závislosti na konkrétní
povaze vyklizovaného nebytového prostoru.

Pro účely podání nabídky zadavatel uvádí, že v rámci plnění předmětu veřejné zakázky
předpokládá poskytnutí 40 kompletních vyklizovacích služeb v jednom roce, při průměrné
velikosti jednoho vyklízeného nebytového prostoru cca 100 m² a průměrné dopravní
vzdálenosti cca 25 km.
Informace o uchazečích:
Uchazeč

Informace o vyloučení
Pavel Holakovský, se sídlem Maňákova 812, Nebyl vyloučen
198 00 Praha 9, IČO18442510
Nebyl vyloučen
KF – Trans s.r.o., se sídlem Čenětická 2131/8
Praha 4, IČO 27212491
Fa Podrazil, s.r.o., se sídlem Mělnická 12, 150 Byl vyloučen v důsledku nesplnění
00 Praha 5, IČO 25669214
profesních kvalifikačních předpokladů

dle §54 písm. b ZVZ, když nepředložil
doklad o oprávnění k podnikání v oboru
Speciální ochranná dezinfekce,
dezinsekce a deratizace.
Informace o nabídkové ceně:
Název dílčího kritéria:
Cena za 1 hodinu práce 1 pracovníka při vyklízení
Cena za 1 km dopravy vyklizených věcí a odpadu
vozidlem o nosnosti 3,5 t
Cena za 1 km dopravy vyklizených věcí a odpadu
vozidlem o nosnosti 7,5 t
Cena za 1 m3 uložení komunálního odpadu
Cena za veškerý spotřební balicí materiál,
předání objektu, administrativní ukončení
přepočtená na 1 m2 vyklízeného prostoru.
Cena za zajištění úklidu, deratizace, dezinsekce a
dezinfekce 1 m² vyklízených prostor
Cena za pořízení videozáznamu jednoho
vyklízeného prostoru
Celkové bodové hodnocení nabídek uchazečů
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Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč bez DPH, Nabídková cena vítězného uchazeče
(označeno tučně) je zároveň cenou sjednanou ve smlouvě.

Informace o smlouvě:
Smlouva byla podepsána dne 18. 3. 2013 s uchazečem, který nabídl nejnižší nabídkovou
cenu, přičemž se jednalo o uchazeče KF – Trans s.r.o., se sídlem Čenětická 2131/8
Praha 4, IČO 27212491. Smluvní cena je shodná s nabídkovou cenou a je uvedena
v tabulce výše. Žádná část předmětu plnění nebude prováděna za pomocí subdodavatele.

V Praze dne 18. 3. 2013
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