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I. 
POPTÁVKOVÉ  ŘÍZENÍ 
Název zakázky: „Úklid dopravních prostředků, autobusů a trolejbusů“.  
 
Zadavatel: 
Obchodní fírma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
Sídlo:   Ústí nad Labem, ul. Revoluční 26, PSČ 401 11 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 945 
IČO:   250 13 891 
DIČ:   CZ25013891 
 
Ve smyslu § 4, odst. 3, s přihlédnutím k § 151, odst. 2, písm. f.  Zákona č.134/2016 Sb., zákona o 
zadávání veřejných zakázek je zadavatel sektorovým zadavatelem  
 
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Ing. Libor  Turek, Ph.D 
 výkonný ředitel společnosti 

 
kontaktní osoby: Ing. Jiří Randák       tel.: 736 754 951, e-mail: randak@dpmul.cz 
                                                     
 
Používá-li se v této zadávací dokumentaci zkratka „zákon“, jde vždy o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v pl. znění. Zadavatelem se vždy míní Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
  
Poptávkové řízení je vzhledem k předpokládané hodnotě podlimitní zakázkou, a proto se zadání zakázky dle 
ust. § 26 odst. 1 zákona neřídí zákonem. 
  
 
II. 
OBSAH  ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE 
I. Poptávkové řízení 
II. Obsah zadávací dokumentace 
III. Předmět veřejné zakázky 
IV. Doba plnění veřejné zakázky 
V.  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
VI. Kvalifikace uchazeče 
VII. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky 

A/ Malý úklid - technická specifikace, předpokládaný objem 
B/ Velký úklid - technická specifikace, předpokládaný objem 
C/ Úklid po znečištění hasicím přístrojem, rekonstrukci nebo velké opravě 
D/ Tepování sedáků a sedáků s opěradlem – specifikace 
E/  Desinfekce madel a tlačítek 
F/ Všeobecné podmínky při provádění úklidu 
G/ Předpokládané počty úklidů v měsíci 

VIII. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 
IX. Obchodní podmínky 
X. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
XI. Platební podmínky 
XII. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 
XIII. Zadání části veřejné zakázky jiné osobě 
XIV. Varianty nabídky 
XV. Lhůta a místo pro podání nabídky 
XVI. Prohlídka místa plnění 
XVII. Dodatečné informace 
XVIII. Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou 
XIX. Zrušení poptávkového řízení 
XX. Poskytování zadávací dokumentace 
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III. 
PŘEDMĚT ZAKÁZKY 
Předmětem zakázky je zajištění úklidu dopravních prostředků, autobusů a trolejbusů akciové společnosti 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem v jednotlivých vozovnách dle předpokládaného měsíčního objemu 
jednotlivých kategorií úklidu. 
 
Předpokládaná roční hodnota zakázky činí: 
 2.000.000,-Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) bez DPH 
 
Základní (minimální) technické podmínky a funkční požadavky stanoví tato zadávací dokumentace. 
 
IV. 
DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
Zakázka začne být plněna od 1. 3. 2018   na dobu určitou do 28. 2. 2021.  
 
V. 
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
Uchazeč je povinen nabídku podat v českém jazyce v písemné podobě, a to v originále a případně pro 
snazší orientaci zadavatele i v dalším jednom očíslovaném, obsahově totožném výtisku (kopii) a to tak, že 
výtisk č. 1 bude označen na krycím listu jako „Originál“ a bude označen pořadovou číslicí „1“. Druhý výtisk 
bude označen na krycím listě jako „Kopie“ a bude označen pořadovou číslicí „2“. Obsah jednotlivých výtisků 
bude neoddělitelně spojen a zabezpečen proti případné neoprávněné manipulaci, zejména vyjmutím nebo 
doplněním některé části obsahu nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 
Všechny listy nabídky (u všech dvou výtisků) budou očíslovány samostatnou nepřetržitou řadou čísel. 
Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce. Uchazeč 
předloží nabídku (postačuje návrh smlouvy) rovněž v elektronické podobě, vyjma dokumentů prokazujících 
jeho kvalifikaci, a to ve formátu .pdf nebo .doc, a to na CD, příp. DVD či jiném běžném nosiči dat. Nosič 
s elektronickou podobou nabídky bude uložen ve výtisku č. 1 nabídky označeném jako „Originál“, a to tak, 
aby mohl být z tohoto výtisku vyňat. 
 
 
Uchazeč předloží nabídku v této struktuře a obsahu: 

 krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (případně společných uchazečů 
a subdodavatelů), 

 obsah nabídky s uvedením čísel stran jednotlivých kapitol nabídky, včetně seznamu příloh, 
 doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele pro plnění zakázky, 
 přehled nabídkové ceny v členění dle zadávací dokumentace, 
 podrobný popis jednotlivých úklidů, včetně doby na úklid, z nichž bude patrné dodržení požadavků 

zadavatele dle zadávací dokumentace, 
 doplněný návrh smlouvy (příloha č.2) na plnění zakázky, který obsahuje vymezení předmětu 

smlouvy v souladu s předmětem zakázky, technické, obchodní a jiné podmínky dle této zadávací 
dokumentace včetně ceny za jednotlivé typy úklidů a dle typů dopravních prostředků, 

 prohlášení o počtu listů v nabídce. 
 
Návrh smlouvy musí uchazeč předložit tak, že bude opatřen originálem podpisu osob(y) oprávněných jednat 
jménem uchazeče či uchazeče zastupovat. V návrhu smlouvy je uchazeč povinen respektovat údaje. 
 
 
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl též 
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty 
pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
 
Zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dodavatel může podat  pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v otevřeném řízení, nesmí být 
zároveň poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje 
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kvalifikaci. 
 
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na 
které musí být uvedena adresa zadavatele a uchazeče. 
  
VI. 
KVALIFIKACE UCHAZEČE 
 
Uchazeč je povinen prokázat splnění své kvalifikace pro plnění veřejné zakázky v dále uvedeném rozsahu. 
 
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který 

a) splní základní způsobilost, 
b) splní profesní způsobilost, 
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční kvalifikaci splnit veřejnou zakázku, 
d) splní technickou kvalifikaci. 

 

I. Základní způsobilost 

 (1) Způsobilým není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst.1, písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat tato právnická 
osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle  písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a 
vedoucí pobočky závodu. 
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(4) Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit, že podmínku podle odstavce 1 písm. a) 
musí splňovat také jiné osoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o 
osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním 
nebo kontrolou dodavatele. 

Prokázání základní způsobilosti 

(1) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c), 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d), 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e). 

(2) Zadavatel nemusí uplatnit důvod pro vyloučení účastníka zadávacího řízení, i když nesplnil 
podmínky základní způsobilosti, pokud 

a) by vyloučení účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení a 

b) naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního prostředí, vyžaduje 
plnění veřejné zakázky. 

 

II. Profesní způsobilost 
 
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením: 
- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán 
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky; zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci 
 

III. Ekonomická kvalifikace 
 

Dodavatel předloží obdobně jako dle ust. §78 zákona čestné prohlášení o své ekonomické 

a finanční způsobilosti splnit zakázku. 

 

IV. Technická kvalifikace 
 
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: 
Zadavatel požaduje předložení seznamu 3 úklidových služeb realizovaných dodavatelem 
v posledních třech letech dle uvedeného přehledu, v minimálně předpokládaném finančním 
objemu 1,0 mil. Kč, zpracovaného v podobě čestného prohlášení, kde strukturovaně (v podobě 
tabulky) uvede následující údaje vztahující se k této zakázce: 
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a) identifikační údaje objednatele, včetně funkčního kontaktu pro ověření následujících údajů 

b) rozsah plnění zakázky, 

c) objem plnění zakázky, 

d) doba plnění zakázky. 
Společná ustanovení k prokazování kvalifikace 

 Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 
ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

 Pokud nabídku hodlá podat více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně 
s doklady prokazujícími splnění kvalifikace smlouvu, ve které bude obsažen závazek, 
že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních 
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po 
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné 
zakázky.  

 
Postup při posouzení kvalifikace 

1. Zadavatel (jím určená komise) posoudí prokázání splnění kvalifikace jednotlivých dodavatelů 
metodou „splnil – nesplnil“.  

 
O posouzení kvalifikace pořídí zadavatel protokol, ve kterém uvede identifikační údaje 
dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali 
technické kvalifikační předpoklady, a údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo 
neprokázal. 
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti 
v dalším řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho 
vyloučení z účasti v řízení s uvedením důvodu.  
 
 
VII. 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ÚKLID DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ, 
AUTOBUSŮ A TROLEJBUSŮ 
 
Jedná se o provádění úklidu dle následujících typů a předpokládaného denního a měsíčního 
objemu. Rozsah provedení jednotlivých typů úklidů je specifikován dle požadavku zadavatele, 
stejně tak předpokládaný objem na dopravních prostředcích ve vztahu k jejich typům. 
 
 
A/ Malý úklid – technická specifikace, předpokládaný objem 

 úklid v rozsahu:  sběr odpadků, otření prachu a přídržných madel (desinfekční roztok), 
odstranění lokálního znečištění,  

 úklid kabiny řidiče (přístrojová deska, sedadlo, podlaha) 
 vyluxování nebo vytření podlahy* (dle klimatických podmínek) včetně nástupní části, 
 suchý úklid sedadel cestujících (čalouněné sedačky – vysátí, kožené sedačky – 

otření), 
 otření míst v místě styku se zákazníkem (např. spodní hrany okenních rámů), 
 provzdušnění prostoru vozidla vonnou směsí. 
 doba pro úklid – denně od 18:00 do 02:00 hod., 
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Předpokládaný objem: 
 

Orientační počty Autobusy - počet Trolejbusy - počet 
pracovní dny Max. 28 20 
soboty, neděle, svátky Max. 18 15 

B/ Velký úklid – technická specifikace, předpokládaný objem 
 úklid v rozsahu bodu A, 
 komplexní úklid interiéru vozu (zejména nikoli výlučně  - strop, okna, bočnice oken, 

boční plastové části, konstrukce sedadel, podběhy vozidla, hasicí přístroje), 
 čištění sedaček cestujících a následné vysušení, 
 mokrý úklid kabiny řidiče, bez impregnace palubní desky, 
 vyčištění spojovací části kloubového vozu vlhkou cestou včetně očištění kožené části 
 domývání zadního čela vozu (včetně okna, víka motorového prostoru, světel 

a nárazníku, 
 odstranění graffiti, žvýkaček a samolepek, 
 doba pro úklid – max. 3 hodiny (pro všechny typy vozidel) 
 v pracovních dnech probíhá úklid 1 vozu za každou trakci v dopoledních hodinách (9-

13 hod.) a zbytek vozů ve večerních hodinách (od 19:00 do 02:00 hod.). O víkendech 
a ve dnech pracovního klidu probíhá úklid všech vozidel během dne (od 8:00 – 13:00 
hod.). Časový rozsah je dán rozpisem vozidel a je nutné jej dodržovat. 

Předpokládaný objem: 
 

Orientační počty Autobusy - počet Trolejbusy - počet 
pracovní dny 4 3 
soboty, neděle, svátky 3 4 

 
C/  Úklid po znečištění hasicím přístrojem, rekonstrukci nebo velké opravě 

- jedná se o výjimečné případy v řádu jednotek ročně a jedná se o komplexní úklid 
 
D/  Tepování sedadel řidiče a cestujících – specifikace 

- autobusy a trolejbusy kategorie délky 12 m 
- autobusy a trolejbusy                                         kategorie délky 15 m 
- kloubové autobusy a trolejbusy kategorie délky 18 m 
- rozdělení na sedák  a sedák + opěradlo  

 
E/ Desinfekce madel a tlačítek 
      Jedná se o omytí všech madel uvnitř vozidla (horizontální, vertikální a opěradlová) 
       saponátovým roztokem a následné otření roztokem desinfekčního prostředku, Vnitřní tlačítka  
       jsou součástí madel, Opatření platí i pro venkovní (poptávková) tlačítka. 
 
F/ Všeobecné podmínky při provádění úklidu 

 
U vozidel je ZAKÁZÁNO na podlahy použít proud vody. 
Podlahou se rozumí podlaha včetně všech zvýšených a snížených části vozidla. 
Umytím zadního čela vozidel se rozumí nanesení saponátu na nejvyšší místo zadního čela 
vozu, rozetření a následné opláchnutí (platí zejména pro autobusy Citybus a trolejbusy 25 Tr). 

 
Dodavatel je dále povinen provést úklid vyhrazených prostor po vlastním provedení prací: 
 

 zametení podlah, 
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 spláchnutí prostor hadicí proudem vody, 
 na případné úkapy použít sorbent a uložit do určené nádoby, 
 vylít a očistit záchytné nádoby na provozní kapaliny. 

 
VIII. 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 
 
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost 
nabídky, a to bodovací metodou obdobně jako dle znění vyhlášky č. 240/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
V rámci hodnotících kritérií požaduje zadavatel předložit k hodnocení jednotkovou nabídkovou 
cenu za provedení jednotlivých typů úklidů a dle typu dopravních prostředků, a to v členění: 
 

 
a) Celková výše nabídkové ceny za malý úklid autobusu nebo trolejbusu délky 12 m. 
b) Celková výše nabídkové ceny za malý úklid autobusu nebo trolejbusu délky 15 m. 
c) Celková výše nabídkové ceny za malý úklid autobusu nebo trolejbusu délky 18 m. 

 
d) Celková výše nabídkové ceny za velký úklid autobusu nebo trolejbusu délky 12 m. 
e) Celková výše nabídkové ceny za velký úklid autobusu nebo trolejbusu délky 15 m. 
f) Celková výše nabídkové ceny za velký úklid autobusu nebo trolejbusu délky 18 m. 

 
g) Cena za úklid jakéhokoliv autobusu nebo trolejbusu po znečištění hasicím přístrojem, 

rekonstrukci nebo po velké opravě. 
h) Cena za tepování jednotlivého sedáku a sedáku + opěradla. 
i) Celková výše nabídkové ceny za tepování sedáků v autobusu nebo trolejbusu  

délky 12 m. 
j) Celková výše nabídkové ceny za tepování sedáků v autobusu nebo trolejbusu  

délky 15 m. 
k) Celková výše nabídkové ceny za tepování sedáků v autobusu nebo trolejbusu  

délky 18 m. 
       l)     Cena za desinfekci jednoho universálního vozidla. 

 
 
Jednotkové nabídkové ceny za provedení jednotlivých typů úklidů budou uvedeny v Kč bez DPH. 
 
U tohoto číselně vyjádřitelného kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 
 
                        nejvhodnější nabídka 
Počet bodů = --------------------------------------------x 100 x váhové kritérium dle ceníku (bod X.) 

hodnocená nabídka 
 
Nejlépe hodnocenou nabídkou bude nabídka, která získá v bodovém hodnocení nejvyšší součet 
bodů, který bude výsledkem součtu všech bodů za jednotlivé typy úklidů, vynáseobených váhovým 
kritériem.  
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Údaje uvedené uchazečem v nabídce budou pro uchazeče závazné i z hlediska následného plnění 
smlouvy.  
 
Pro přehlednost a kontrolu zadavatel doporučuje, aby výše hodnocené údaje byly uvedeny v rámci 
nabídky na samostatném listu nabídky. 
 
 
IX. 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
A/ Odpovědnost za nedostatky a jejich odstranění 
Uchazeč je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, na které byl při předávání vozidel 
zadavatelem upozorněn. Vzniklé náklady s odstraněním nedostatků nebudou zahrnuty do 
následné fakturace. 
 
B/ Odstoupení od smlouvy zadavatelem a výpověď 
Zadavatel je oprávněn bez jakékoliv sankce odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že nebude 
mít dostatečné finanční prostředky k zaplacení plnění veřejné zakázky, popřípadě je oprávněn 
v takovém případě odstoupit i jen od dílčího plnění. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy uchazeči. Odstoupení od smlouvy má 
účinky ex nunc. 
 
Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
poptávkového řízení předcházejícího uzavření smlouvy. 
 
Zadavatel je oprávněn vypovědět uzavřenou smlouvu s uchazečem v případě, že po opakovaném 
písemném upozornění nedošlo k odstranění zjištěných závad a nedošlo-li k nápravě vytýkaného 
stavu. Výpovědní doba začíná běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi uchazeči 
a výpovědní lhůta je v délce 3 měsíce. 
 
 
 
C/ Místo plnění 
Předmět zakázky bude vykonáván ve: 

Vozovna autobusů Předlice, adresa: Jateční 426, Ústí nad Labem 
Vozovna trolejbusů Všebořice,  adresa: Masarykova 58, Ústí nad Labem  
 

E/ Sankce 
Pro případ prodlení vybraného uchazeče s plněním předmětu veřejné zakázky je zadavatel 
oprávněn požadovat po vybraném uchazeči smluvní pokutu ve výši fakturovaných nákladů za 
zajištění plnění předmětu veřejné zakázky náhradním dodavatelem, a to za dobu jejího 
náhradního plnění. 
 
V případě, že po prvním písemném upozornění na porušení podmínek veřejné zakázky, nedojde 
ke zjednání nápravy a zadavatel zjistí další porušení sjednaných podmínek, je uchazeč povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý zjištěný případ, na který bude zadavatelem 
písemně upozorněn.   
 
F/ Náhrada škody 
Uchazeč je povinen uhradit vzniklou škodu na majetku zadavatele, která vznikne v důsledku 
plnění smlouvy a dále jednáním jejich zaměstnanců při výkonu sjednané činnosti a pohybu 
v areálech zadavatele. 
Uchazeč odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobenou zadavateli nebo třetím osobám 
při výkonu činnosti. 
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G/ Pojištění 
 
Uchazeč je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě (pokrývající i škodu způsobenou dodáním vadného výrobku), a to 
s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 5 mil. Kč. Uchazeč je povinen na požádání tuto 
pojistnou smlouvu kdykoliv předložit v zadavatelem stanovené lhůtě; v případě nepředložení 
pojistné smlouvy s požadovanými parametry je zadavatel oprávněn požadovat po uchazeči 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé porušení.  
 
 
X. 
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky v místě plnění, a to 
včetně všech doplňkových nákladů (např. čistících a úklidových prostředků a zařízení) na 
provádění úklidu dopravních prostředků. Celková nabídková cena bude v nabídce výslovně 
stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů 
s plněním veřejné zakázky souvisejících. Uchazeč v nabídce uvede ceny bez DPH: 
 

            

Ceník jednotlivých typů úklidů dle typů dopravních prostředků 
(bez DPH) 

  

1) Malý úklid – váha 40% 
Autobusy a 

trolejbusy délky 
12 metrů 

Autobusy a 
trolejbusy délky 

15 metrů 

Autobusy a 
trolejbusy délky 

18 metrů 

cena za provedení 1 úklidu       

2) Velký úklid – váha 40% 
Autobusy a 

trolejbusy délky 
12 metrů 

Autobusy a 
trolejbusy délky 

15 metrů 

Autobusy a 
trolejbusy délky 

18 metrů 

cena za provedení 1 úklidu       

3) Úklid jakéhokoliv autobusu nebo trolejbusu po znečištění hasicím přístrojem 
nebo po velké opravě – váha 2% 

cena za provedení 1 úklidu  

4) Cena za tepování 
sedáků – váha 8% 

Autobusy a 
trolejbusy délky 

12 metrů 

Autobusy a 
trolejbusy délky 

15 metrů 

Autobusy a 
trolejbusy délky 

18 metrů 

Cena za tepování 1 vozidla    

5) Cena za tepování sedadla řidiče (sedák + opěradlo) váha 3%  

6) Cena za desinfekci jakéhokoliv vozidla – váha 7%  
 
 
XI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 
Platby a fakturace splátek budou realizovány v návaznosti na plnění, a to na základě vystavení 
faktury, jejíž součástí budou přílohy, které budou obsahovat: 

- jednotlivé typy úklidů v členění na autobusy a trolejbusy podle jejich délky 
- počet uklizených autobusů a trolejbusů dle jejich délky (12, 15 a 18 metrů) 
- celkový počet provedených úklidů 
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- celkovou částku k fakturaci 
- podepsaný předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno 

vyhotovení zůstane zhotoviteli a jedno vyhotovení bude vydáno odpovědnému 
pracovníkovi objednatele 
 

Faktura musí obsahovat údaje předepsané obecně závaznými předpisy, zejména označení 
smluvních stran a jich se týkající daňové údaje, číslo faktury, číslo této smlouvy, datum dodání 
předmětu plnění, fakturovanou částku, údaj o splatnosti faktury, bankovní spojení prodávajícího. 
Nebude-li faktura obsahovat údaje uvedené v předchozím odstavci tohoto článku, je objednatel 
oprávněn fakturu do konce lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu 
novou s novou lhůtou splatnosti, přičemž do doby splatnosti nové faktury není objednatel 
v prodlení s placením ceny předmětu plnění. 
Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli. 
 
 
XII. 
PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY 
Výši nabídkové ceny lze překročit pouze v případě legislativní změny sazby DPH, a to maximálně o 
výši odpovídající změně této sazby, 
 
XIII. 
ZADÁNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JINÉ OSOBĚ 
Uchazeč v nabídce uvede, zda a v jakém rozsahu zamýšlí zadat část veřejné zakázky jiné osobě. 
Uchazeč v nabídce uvede název/sídlo nebo jméno, příjmení/místo podnikání takové osoby a 
rozsah, popřípadě uvede, že nezamýšlí zadat část zakázky jiné osobě. 
 
 
XIV. 
VARIANTY NABÍDKY 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 
 
XV. 
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
Lhůta pro podání nabídky: 9. února 2018 – do 10,00 hodin 
Místo podání nabídky: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s., Jateční 426, 400 19 Ústí nad 
Labem. Nabídku lze doručit též osobně do sekretariátu výkonného ředitele zadavatele 
v 6. poschodí budovy aktuálního sídla zadavatele Revoluční 26, Ústí nad Labem. 
 
Nabídka uchazeče bude zajištěna proti otevření, viditelně označena názvem veřejné zakázky 
„Úklid dopravních prostředků, autobusů a trolejbusů“ a zřetelnou výzvou – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – 
NEOTVÍRAT. 
 
 
XVI. 
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
S ohledem na předmět plnění zadavatel na základě požadavku umožní prohlídku místa plnění.  
 
 
XVII. 
DODATEČNÉ INFORMACE 
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
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XVIII. 
DOBA, PO KTEROU JE UCHAZEČ VÁZÁN SVOU NABÍDKOU (ZADÁVACÍ LHŮTA) 
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 3 měsíců.  
 
 
XIX. 
ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
Zadavatel si podle § 170 zákona vyhrazuje možnost zrušení zadávacího řízení i bez naplnění 
důvodů podle § 127 zákona. V takovém případě zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení 
uvede odůvodnění takového postupu. 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………… 
 Zadavatel 
                                                                                                       Ing. Libor Turek, Ph.D.,  
                                                                                                   Výkonný ředitel společnosti         
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 Návrh smlouvy 
 


