Přihlášení | Registrace

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ÚVODNÍ STRÁNKA
VYHLEDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ

ID Formuláře: 674604
Evidenční číslo zakázky: 642061
Evidenční číslo formuláře: 7602021042061
Datum uveřejnění ve VVZ: 23. 08. 2016
Datum odeslání do TED: 23. 08. 2016
Typ: Řádný

Podle více parametrů

Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie

Podle data uveřejnění
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: ojs@publications.europa.eu

Podle evidenčních čísel

Fax: +352 29 29 42 670
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
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Podle zadavatele
Nástroje

Doplňující informace

Vítězové veřejných zakázek

Tisk PDF

Metodické pokyny pro vyplnění formuláře

Tisk TXT

Metodické pokyny pro vyplnění objednávky

VYHLEDAT PROFIL

Číselníky a klasifikace
Seznam platných profilů
zadavatelů

Textové zobrazení formulářů
Při textovém zobrazení pro tisk jsou zobrazeny
jednotlivé položky s textovým popisem vždy na
novém řádku, obdobně jako v TED.

Seznam neaktivních profilů
zadavatelů

Doporučujeme přihlášeným zadavatelům, aby si
vyplňovaná data průběžně ukládali, aby nedošlo ke
ztrátě vyplněných dat

Seznam zrušených profilů
zadavatelů
NÁPOVĚDA A
DOKUMENTACE

Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa

Metodická podpora
V pracovních dnech: 8:00 - 17:00
Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz
Tel: +420 267 900 950

Úřední název *

Identifikační číslo (je-li známo)

68378050

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Poštovní adresa *

Vídeňská 1083

Fax: +420 244 026 200
Obec *

PSČ

Praha 4

142 20

Stát *

CZ

Listinná podání zasílejte na
adresu:

Kontaktní místo

PFI s.r.o.

K rukám

Mgr. Markéta Nováčková

E-mail

biocev-uklid@pfi.cz

Tel.

+420 222220840

Věstník veřejných zakázek
NESS Czech s.r.o.
V Parku 2335/20
Praha 4, 148 00
Czech Republic
Podání zasílaná prostřednictvím
datové schránky zasílejte
do datové schránky ID 3rdzwpj,
označené v informačním systému

Fax

Internetové adresy: (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)

http://www.img.cas.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)

datových schránek
„VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-

http://www.tenderarena.cz

UVEŘEJŇOVÁNÍ

Elektronický přístup k informacím (URL)

(Ministerstvo pro místní rozvoj)“
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL)

(Podrobnější informace uveďte v příloze A)
Další informace lze získat
na výše uvedená kontaktní místa

Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému
nákupnímu systému) lze získat
na výše uvedená kontaktní místa

Jinde (vyplňte prosím přilohu A.II)

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
na výše uvedená kontaktní místa

Jinam (vyplňte prosím přilohu A.III)

I.2) Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální
orgán včetně jejich organizačních složek
Celostátní či federální úřad/agentura

Veřejnoprávní instituce
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní
organizace

Regionální či místní orgán

Jiný: (prosím upřesněte)

Regionální či místní úřad/agentura
Upřesnění

I.3) Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Bydlení a občanská vybavenost

Obrana

Sociální služby

Veřejný pořádek a bezpečnost

Rekreace, kultura a náboženství

Životní prostředí

Školství

Hospodářské a finanční záležitosti

Jiný (prosím upřesněte)

Zdravotnictví
Upřesnění

Výzkum a vývoj

I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů

Ano

Ne

(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možné uvést v přiloze A)

Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Komplexní úklidové služby
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění *
(vyberte pouze jednu kategorii-stavební práce, dodávky nebo služby-která nejlépe odpovídá konkrétnímu
předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Stavební práce

Dodávky

Provádění

Koupě

Projekt a provádění

Nájem

Služby
Kategorie služeb č.

14

Pro kategorie služeb viz příloha C1
Provádění stavebních prací
jakýmikoliv prostředky v
souladu s požadavky
stanovenými veřejným
zadavatelem

Koupě najaté věci
Koupě na splátky
Kombinace uvedeného

Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Areál centra BIOCEV ve Vestci u Prahy, Průmyslová ulice 595, PSČ 252 50.
Kód NUTS

Kód NUTS

CZ02

Kód NUTS

Kód NUTS

II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
Oznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS)

II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Rámcová smlouva s několika účastníky

Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Počet

nebo
účastníků rámcové smlouvy

(je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet

Doba platnosti rámcové smlouvy
v letech

4

nebo v měsících

Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to
relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH

16 000 000,00 Měna

nebo
rozsah mezi

a

Měna

Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo)

II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) *

CZK

Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem ve smyslu § 11
zákona, jejímž předmětem bude poskytování plnění spočívajícího v provádění komplexních úklidových
služeb v areálu BIOCEV ve Vestci, Průmyslová ulice 595, PSČ 252 50 Vestec, blíže specifikovaných
touto zadávací dokumentací. Rámcová smlouva, jež stanoví podmínky týkající se jednotlivých veřejných
zakázek, bude s vybraným uchazečem uzavřena na dobu 4 let nebo do vyčerpání částky, kterou uvede
uchazeč v ust. čl. III. odst. 2 návrhu rámcové smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Komplexní úklidové služby zahrnují:
- úklidové služby dle „Specifikace pravidelných úklidových prací“ (část 2 zadávací dokumentace)
- kontrolu kvality služeb se zaměřením zejména na procesy služeb, kontroly kvality, školení zaměstnanců
a zásady BOZP a PO
- dodávku hygienických a úklidových prostředků na základě výzev k poskytnutí plnění.
Zadávání dílčích plnění (konkrétních veřejných zakázek) na základě rámcové smlouvy, bude probíhat v
průběhu trvání rámcové smlouvy postupem podle § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, kdy zadavatel písemně
vyzve vybraného uchazeče k poskytnutí plnění na základě jednotlivých objednávek v rozsahu dle
Specifikace pravidelných úklidových prací (část 2 zadávací dokumentace), kalkulačního modelu (část 4
zadávací dokumentace) a rámcové smlouvy (část 3 zadávací dokumentace) a v souladu s jeho
finančními možnostmi.
Podrobná specifikace procesu objednávek předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu rámcové
smlouvy (část 3 zadávací dokumentace).
Specifikaci poskytování služeb dle předmětu plnění této veřejné zakázky stanovil zadavatel ve Specifikaci
pravidelných úklidových prací (části 2 zadávací dokumentace), přičemž uchazeč je povinen bezezbytku
splnit veškeré v ní uvedené požadavky zadavatele.
Přílohou kalkulačního modelu (část 4 zadávací dokumentace) jsou půdorysy areálu a souvisejících budov
BIOCEV ve Vestci, Průmyslová ulice, PSČ 252 50 včetně specifikace interiérového vybavení centra
BIOCEV (jež jsou k dispozici pouze v elektronické podobě).

II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník
Hlavní předmět *

90000000-7

Další předměty

90900000-6

Doplňkový slovník (je-li to relevantní)

90910000-9
90911000-6
90911200-8
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Ano

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)

Ne

II.1.8) Části zakázky (Pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části

Ano

Ne

Ano

Ne

(pokud ano) nabídky by měly být předkládány pro
pouze jednu část

několik částí

všechny části

II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to
relevantní)

(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH

16 000 000,00 Měna

CZK

nebo
Rozsah mezi

a

Měna

II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce

Ano

Ne

Ano

Ne

(pokud ano) uveďte popis těchto opcí

(je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny
(ode dne zadání zakázky)
v měsících

nebo dnech

II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
Počet možných obnovení (je-li znám)

nebo rozsah mezi

a

(je-li to známo) uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro
následné zakázky
(ode dne zadání zakázky)
v měsících

nebo dnech

II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících

nebo

48

nebo dnech

(ode dne zadání zakázky)

Zahájení

(dd/mm/rrrr)

Dokončení

(dd/mm/rrrr)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel nepožaduje.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení,
která tyto podmínky upravují
Úhrada za plnění veřejné zakázky bude provedena v české měně, vždy na základě příslušného
daňového dokladu vystaveného vybraným uchazečem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den
uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobné platební podmínky jsou upraveny v části 3 zadávací
dokumentace: Návrh rámcové smlouvy.
III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to
relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky: (je-li to relevantní)
Ano

Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám

Ne

(pokud ano), uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) Podmínky účasti
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v
profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zákonné požadavky dle § 53 odst. 1
vyjma písm. i) ZVZ. Základní kvalifikační předpoklady dodavatel prokáže dle § 53 odst. 3 ZVZ.
Dle § 54 písm. a) a b ) ZVZ k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje
předložení:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán a
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší
90 dnů ke dni podání nabídky.

III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda

Minimální úroveň případně požadovaných

byly požadavky splněny

standardů: (je-li to relevantní)

Svou ekonomickou a finanční způsobilost dle § 50 odst. 1
písm. c) ZVZ prokáže dodavatel předložením čestného
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku.

III.2.3) Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda

Minimální úroveň případně požadovaných

byly požadavky splněny

standardů: (je-li to relevantní)

K prokázání splnění technických kvalifikačních
předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ dodavatel
předloží seznamu významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech, přičemž přílohou
tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným
zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly
služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli,
nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění
plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení
podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících
na její straně.

Za poskytnutí významných služeb zadavatel považuje
řádně a včas (tj. poskytnuté objednateli bez
nevypořádaných reklamací) plnění spočívající v
provedení úklidových služeb o ploše min. 20.000 m2 v
min. finanční hodnotě 4 mil. Kč bez DPH za jednu
významnou službu pro jednoho dodavatele (dále jen 1.
významná služba) a provedení úklidových služeb o ploše
min. 8.000 m2 v min. finanční hodnotě 2 mil. Kč bez DPH
za jednu významnou službu pro jednoho dodavatele (dále
jen 2. významná služba) s tím, že 2. významná služba
nemůže být prokázána 1. významnou službou (oboje
poskytováno v posledních třech letech). Zadavatel v této
souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace
požaduje prokázání alespoň 2 výše specifikovaných
významných služeb (alespoň jedna 1. významná služba a
alespoň jedna 2. významná služba), tedy zadavatel
požaduje předložit alespoň 2 osvědčení, resp. náhradní
doklady, ve smyslu § 56 odst. 5 písm. c) ZVZ.

III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám
Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání

III.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
(pokud ano) uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy

Ano

Ne

III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za

Ano

Ne

provedení dané služby

Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
IV.1.1) Druh řízení *
Otevřené
Omezené
Urychlené omezené

Odůvodnění volby
urychleného řízení

Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů
Ano
Ne
vyjednávacího řízení)

Vyjednávací

(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3
Další informace)
Urychlené vyjednávací

Odůvodnění volby
urychleného řízení

Soutěžní dialog

IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a
vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců

nebo
Předpokládaný minimální počet
a (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců

IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní
dialog)
Ano

Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu
hodnocených variant nebo nabídek

Ne

IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
Nejnižší nabídková cena

nebo
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v
sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)
kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v
dokumentaci soutěžního dialogu
Kritéria
1.

Váha

Kritéria
6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Váha

IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Ano

Bude použita elektronická dražba
(pokud ano, ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě

IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)

IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Ano

Ne

(pokud ano)
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř.věst.

Oznámení na profilu kupujícího

2016/S 135-243422

ze dne

15/07/2016

(dd/mm/rrrr)

Jiná předchozí zveřejnění (je-li to relevantní)
Číslo oznámení v Úř.věst.

ze dne

(dd/mm/rrrr)

Číslo oznámení v Úř.věst.

ze dne

(dd/mm/rrrr)

Ne

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace
soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
(dd/mm/rrrr)

Datum

Čas
Ano

Dokumentace za úplatu
(pokud ano, pouze číselné údaje), uveďte

Ne

Měna

cenu
Podmínky a způsob platby

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum *

(dd/mm/rrrr)

11/10/2016

Čas

11:00

IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li to známo, v
případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
(dd/mm/rrrr)

Datum

IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
Úřední jazyk (jazyky) EU

ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

SL

FI

LV
SV

Jiný

IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
(dd/mm/rrrr)

Do

nebo
doba trvání v měsících

6

(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

nebo dnech

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum

11/10/2016

(je-li to relevantní) Místo

(dd/mm/rrrr)

Čas

11:00

Centrum BIOCEV ve Vestci u Prahy, Průmyslová ulice 595, PSČ 252 50

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
Ano

Ne

(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek
Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání
nabídek. Za uchazeče se zúčastní nejvýše jeden zástupce, který prokáže svou příslušnost k uchazeči dokladem
totožnosti, příp. plnou mocí.

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o opakování zakázek (je-li to relevantní)
Ano

Jde o opakovanou zakázku

Ne

(dd/mm/rrrr)

(pokud ano) uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení

VI.2) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Ano
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy

VI.3) Další informace (je-li to relevantní)
Organizovaná prohlídka místa plnění této veřejné zakázky se uskuteční dne 26. 9. 2016 ve 13:00 hodin. Sraz
účastníků u recepce areálu centra BIOCEV ve Vestci u Prahy, Průmyslová ulice 595, PSČ 252 50.
Další CPV kódy:
90911300-9 Čištění oken
33760000-5 Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky
33711900-6 Mýdlo
19640000-4 Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
98310000-9 Praní a čištění

VI.4) Odvolací řízení
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa

tř. Kpt. Jaroše 7

Obec

PSČ

Stát

CZ

Ne

Brno

604 55

E-mail

posta@compet.cz

Tel.

+420 542161233

Internetová adresa (URL)

http://www.compet.cz

Fax

+420 542162836

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název
Poštovní adresa
Obec

PSČ

Stát

E-mail

Tel.

Internetová adresa (URL)

Fax

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2) nebo podle potřeby bod VI.4.3))
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne,
kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů.
Návrh je nutné doručit ÚHOS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25
dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa

tř. Kpt. Jaroše 7

Obec

PSČ

Brno

604 55

Stát

CZ

E-mail

posta@compet.cz

Tel.

+420 542161233

Internetová adresa (URL)

http://www.compet.cz

Fax

+420 542162836

Datum odeslání tohoto oznámení *

22/08/2016

(dd/mm/rrrr)

Pořadí: 1

Příloha A
Další adresy a kontaktní místa
I) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat další informace
Úřední název

Identifikační číslo (je-li známo)

Poštovní adresa
Obec

PSČ

Kontaktní místo

Stát
Tel.

K rukám
E-mail

Fax

Internetová adresa (URL)

II) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat zadávací dokumentaci a další dokumenty
Úřední název

Identifikační číslo (je-li známo)

Poštovní adresa
Obec
Kontaktní místo

PSČ

Stát
Tel.

K rukám
E-mail

Fax

Internetová adresa (URL)

III) Adresy a kontaktní místa, kam je třeba zaslat nabídky / žádosti o účast
Úřední název

Identifikační číslo (je-li známo)

68378050

Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci u Prahy (BIOCEV)
Poštovní adresa
Obec

Průmyslová 595
PSČ

Vestec

252 42

Kontaktní místo

Recepce

K rukám

Ing. Martin Polák

E-mail

martin.polak@biocev.eu

Internetová adresa (URL)

http://www.biocev.eu

CZ

Stát
Tel.

+420 778497740

Fax

IV) Adresy veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku
Úřední název

Identifikační číslo (je-li známo)

00216208

Univerzita Karlova v Praze
Poštovní adresa
Obec

Ovocný trh 560/5
PSČ
Praha 1, Staré Město

116 36

Stát

CZ

Příloha C1
Obecné zakázky
Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2004/18/ES

13.
14.
15.
16.

Kategorie č. [1] Předmět
Údržbářské a opravářské služby
Pozemní přeprava [2], včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty
Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
Pozemní přeprava pošty [3] a letecká přeprava pošty
Telekomunikační služby
Finanční služby:
a) Pojišťovací služby b) Bankovní a investiční služby [4]
Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
Služby ve výzkumu a vývoji [5]
Účetnictví a audit
Průzkum trhu a veřejného mínění
Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související
vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
Reklamní služby
Úklidové služby a domovní správa
Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kategorie č. [7] Předmět
Pohostinství a ubytovací služby
Služby železniční dopravy
Služby vodní dopravy
Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
Právní služby
Personální agentury [8]
Pátrací a bezpečnostní služby, s výjimkou přepravy peněz
Vzdělávání a odborné vzdělávání
Zdravotnictví a sociální služby
Rekreace, kultura a sport [9]
Jiné služby

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Kategorie služeb ve smyslu článku 20 a přílohy II A směrnice 2004/18/ES.
S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
S výjimkou finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo
jiných finančních nástrojů a služeb centrálních bank. Vyňaty jsou dále služby týkající se nabývání nebo pronájmu (bez
ohledu na jejich finanční formy) půdy, existujících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo týkající se práv k těmto
nemovitostem. Směrnice se však vztahuje na smlouvy libovolného druhu o finančních službách uzavřené současně s
uzavřením smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před či po jejím uzavření.
S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než ty, jejichž veškeré přínosy připadají výlučně veřejnému zadavateli
pro jeho užití při výkonu jeho vlastní činnosti za předpokladu, že poskytnutá služba je veřejným zadavatelem plně
uhrazena.
S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
Kategorie služeb ve smyslu článku 21 a přílohy II B směrnice 2004/18/ES.
S výjimkou pracovních smluv.
S výjimkou smluv subjektů rozhlasového a televizního vysílání na získání, tvorbu, produkci nebo koprodukci programů
a smluv o vysílacích časech.
Doplňující informace

Nástroje

Tisk PDF

Tisk TXT

Metodické pokyny pro vyplnění formuláře
Metodické pokyny pro vyplnění objednávky
Číselníky a klasifikace
Textové zobrazení formulářů
Při textovém zobrazení pro tisk jsou zobrazeny
jednotlivé položky s textovým popisem vždy na
novém řádku, obdobně jako v TED.
Doporučujeme přihlášeným zadavatelům, aby si
vyplňovaná data průběžně ukládali, aby nedošlo ke
ztrátě vyplněných dat
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