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»Dodávka hygienických potřeb s náhradním plněním“

PRAGUE

CONGRESS CENTRE

I. Zadavatel
Kongresové centrum Praha, a.s. (dále jen „KOP‘)
Sídlo: 5 května 1640/65, Nusle, 740 00 Praha 4
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 3275
100: 630 80 249
DIČ: CZ63080249
Zastoupení zadavatele:

Roman Raimund Straub, generální ředitel

2. Předmět a cíl poptávkového řízení
Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem „Dodávka hygienických potřeb
s náhradním plněním je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikace požadavků
v příloze č. 1 zadávacích podmínek

3. Požadavky na Iednotný způsob zpracování nabídek
Předložená nabídka musí být zajištěna takovým způsobem, aby nebylo možné vkládat nebo
vyjímat jednotlivé listy nabídky, musí být podepsána statutárním zástupcem (zástupci) a musí
obsahovat všechny níže uvedené údaje dokumenty;
-

3.1. Základní údaje uchazeče
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

obchodnífirma
sídlo (dle veřejného rejstříku) a korespondenční adresa
statutární orgán, zmocněný zástupce
IČO
DIČ
bankovní spojení, údaj plátce/neplátce DPH
7

3.7.7
3.1.8

zástupce fi) zmocněný projednání v poptávkovém řízení
telefonní a e-mailové spojení

3.2. Formální doklady a údaje ověřující způsobilost uchazeče
3.2.7

kopie aktuálního výpisu z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, živnostenský
rejstřík), kopie živnostenského listu, případně dalších potřebných certífikátů ne
starších tři měsíců
kopie osvědčení o registraci plátce DPH
kopie vlastněných certifikátů jakosti
kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
čestné prohlášení, že
na majetek uchazeče nebylo prohlášeno konkurzní, vyrovnávací nebo jiné řízení,
návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,
není v likvidaci,
nemá daňové nedoplatky či jiné závazky vůči státu,
nebyl disciplinárně potrestán podte zvláštních předpisů upravujících výkon
odborné činnosti.
čestné prohlášení členů statutárního orgánu uchazeče o tom, že nebyli v minulosti
pravomocně odsouzeni za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání účastníka, pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný
čin proti majetku.
referenční zakázky v ČR
kopii „dohody o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce“ uzavřenou
s příslušným úřadem práce
—

3.2.2
3.2.3
3.2.4.
3.2.5.

-

-

-

-

-

3.2.6.

3.2.7.
3.2.8.

3.3. Termín dodávky
Uchazeč uvede ve své nabídce harmonogram s dodacími lhůtami po objednání.
3.4. Návrh rámcové smlouvy
KCP tímto předkládá uchazeči návrh rámcové smlouvy (příloha č. 2). Uchazeč ve své nabídce
uvede případné připomínky ke smlouvě v samostatném dokumentu. Do smlouvy uchazeč
vyplní svoje identifikační údaje, cenu, dle specifikace
4. Způsob vyhodnocení nabídek

Vyhodnocení bude provedeno výběrovou komisí ustanovenou KCP. Nabídky budou
hodnoceny podle kritérií stanovených KCP, především dle:
• celkové ceny díla, dle přílohy Č. 1, bodu a) a b)
70% váha příloha č.1 položky bodu a)
30% váha příloha č.1 položky bodu b)
-

-

o výsledku poptávkového řízení budou všichni uchazeči informováni.
5. Další podmínky
Uchazeči mohou směrovat případné dotazy v souvislosti s poptávkovým řízením na tyto
osoby:
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Hana Zárubová, mobilní telefon: 739 539 248, E-mail: hana.zarubovapraguecc.cz
Náhrady výdajů spojené s poptávkovým řízením se účastníkům poptávkového řízení
neposkytují. V případě, že zadavatel poptávkové řízení zruší, uvědomí o tom bez zbytečných
průtahů všechny uchazeče.
6. Termín a doručení nabídek
Uchazeči předají KCP své nabídky v listinné i elektronické podobě (na CD ve formátech word
a excel či obdobných otevřených formátech), ve dvou sadách, každá sada zapečetěna
v samostatné obálce a označená jednak jménem a adresou uchazeče, tak následovně:
„Poptávkové řízení

—

Kongresové centrum Praha

—

„Dodávka hygienických potřeb s náhradním plněním“
Originál (1. obálka), kopie (2. obálka)
NEOTVIRAT !!!
Nabídky mohou být předány osobně do sídla KOP, do podatelny (vchod Č. 71, otevírací doba
7:00-7 5:30, v pátek 7:00-14:30), nebo zaslány poštou na adresu:
Kongresové centrum Praha a.s.
5. května 1640/65
140 00 Nusle, Praha 4
Termín pro předložení nabídek: nejpozději do 78.7. 2079, do 12:00 hod.
Nabídky došlé po tomto datu a hodině nemusĺ být do poptávkového řízení zařazeny. Za
doručení nabídky v termínu odpovídá uchazeč.
Z poptávkového řízení bude vyloučena nabídka uchazeče:
která je doručena KCP neuzavřená či poškozená tak, že je možno obsah obálky
z nabídky vyjmout,
který v průběhu poptávkového řízení porušil zásady rovnocenných podmínek pro
všechny uchazeče,
na jehož majetek byl prohlášen konkurz,
proti kterému bylo zahájeno soudem konkurzní nebo vyrovnávací řízení,
který je jako právnická osoba v likvidaci.
-

-

-

-

-

7. Práva KCP
KCP si vyhrazuje možnost změny poptávkového řízení na vícekolové. KCP má právo pro tato
kola zúžit počet účastníků. Součástí případného dalšího kola poptávkového řízení může být
změna zadávacích podmínek.
KOP si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje, vybrat pouze část nabídky,
odmítnout všechny podané nabídky, změnit nebo zrušit poptávkové řízení.
KCP si vyhrazuje právo samostatně si vyžádat na uchazeče reference.
Nabídky se nevracejí a spolu se všemi podklady zůstávají jako archivní dokumentace KCP.
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8. Závěrečná ustanovení
Veškeré údaje a informace obsažené v poskytnutých podkladech jsou důvěrné ve smyslu
ustanovení
1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému byly předány, ani nesmějí být
jinak zveřejněny.
Toto poptávkové řizení je organizováno jako neformální a nelze jej považovat za veřejnou
nabídku nebo vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabidku, návrh na uzavření smlouvy
nebo jiný právně relevantní jednání zakládající povinnost zadavatele vybrat některého z
účastníků nebo uzavřít s účastníkem, jehož nabídka bude splňovat příslušná kritéria, smlouvu.
Toto řízení nepodléhá zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
KCP je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/207 5 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč souhlasí s tím, že smlouva s vítězným uchazečem bude uveřejněna v souladu s tímto
zákonem a že zákonnou povinnost splní KCP.
Předložením nabídky souhlasí účastník s podmínkami poptávkového řízení v celém jejich
rozsahu a zavazuje se respektovat rozhodnutí KCP.

V Praze dne 4.7.2019
Roman Raimund Straub
generální ředitel
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Příloha Č. 1 Zadávacích podmínek PŘ s názvem „Dodávka hygienických potřeb
s náhradním plnění“

Dodávka hygienických potřeb pro KCP s minimálním obratem $00 000,0 Kč
za roční rozhodné období od 1.1. do 31.12.:
Podrobná specifikace předmětu poptávky:
a)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papír toaletní Biotech JUMBO, prům. 19 cm, 2vr., bílý, celulóza
Papír toaletní Biotech prům. 27 cm, 2vr., bílý, cel, celulóza
Ručník skládaný ZZ 2vr., bílý strong cel. celulóza?
Pytel černý 70x1 10 50 mi
Pytel černý 640i850 50 mikronů
Pytel bílý 63x85 70 1 8 mikronů
Pytel LDPE 60 mikr. 70i1 10
Pytel LDPE 60 mikr. 90i1 10
Pytel LDPE 80 mikr. 7Oil 10
Sáčky HDPE 63x77 černý
Utěrky MIDI 1 .vrstvý / 275m 740 útr. vnitřní odvin
Utěrky MIN 1 .vrstvý / 138m 395 útr. vnitřní odvin
Pytel HDPE 20 mikr. 70x1 10
Toal.papír pr. 19 cm 1-vrstvý
Toal.papír pr. 19 cm 2-vrstvý
Toal.papír 2-vrstvý 180 utr. 9,5i1 1cm 19,8 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papír toaletní 2vr., bílý, malý
Mýdlo tekuté bílé s perletí SL
Kameny do pisoárů LARRIN
Sáček hygienický bílý krabička
Pytel černý 50x60 10 mi
Pytel žlutý 70x1 10 60 mi
Pytel modrý 70i1 10 6Omi
Pytel zelený 70i1 10 60 mi
Sítko gelové do WC
Sprej BRAIT

—

‚

b)

—

