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STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční 1/2 , 434 69 Most
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TEL.:
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Karel Sedláček
+ 420 476 448 449
karel.sedlacek@mesto-most.cz

MOST DNE:

16. 9. 2021

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Dezinsekce a deratizace sídliště Chanov 2021“
vyhlášená formou otevřeného řízení
Statutární město Most, zastoupené Mgr. Janem Paparegou, primátorem města, vyhlašuje v souladu s § 27
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Pravidly pro zadávání a průběh
veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Most (ID_PRmM_027) veřejnou zakázku malého
rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) formou otevřeného řízení na služby „Dezinsekce a deratizace sídliště
Chanov 2021“.
1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění speciální ochranné dezinsekce proti štěnicím a švábovitému
hmyzu v objektech bloků 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 a 13 na sídlišti Chanov a jejich deratizace.
Bližší specifikace objektů je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
A) Dezinsekce
Dezinsekce bude prováděna kompletně ve všech prostorách jednotlivých objektů. Zadavatel zajistí vstup
do jednotlivých prostor a bytových jednotek. Postřiky budou prováděny v jednotlivých blocích bez
přerušení, tak, aby byl ošetřen vždy celý blok.
Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a standardní metodikou
dezinsekce.
Součástí nabídky bude specifikace prováděných prací s uvedením použitých přípravků.
V rámci předmětu plnění budou provedeny tři postřiky (na první dva postřiky bude pro zajištění
větší účinnosti použit jiný přípravek, či kombinací různých přípravků – nelze použít na první a
druhý postřik shodný přípravek, či kombinaci přípravků).
Přípravky musí být schválené pro profesionální používání (účastník doloží technický list každého
přípravku a osvědčení o jeho schválení dle platné legislativy).
Veškeré práce spojené s aplikací postřiku musí provádět pouze pracovníci, kteří mají pro tyto činnosti
oprávnění.
Předmětem veřejné zakázky je dále:
vedení dokumentace zásahu dle platné legislativy – (pracovní list)
předání protokolů o likvidaci nebezpečného odpadu – (obalový materiál)
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B) Deratizace
Deratizace – bude proveden soubor všech opatření směřujících k hubení nebo omezování výskytu
škodlivých hlodavců. Jedná se o provádění preventivních (ochranných) opatření vyplývajících ze zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Týká se zejména:
• umístění 104 nástrah ve sklepních prostorech objektů (13 nástrah na jeden objekt)
• odstraňování uhynulých těl hlodavců (kadáverů) a jejich likvidace dle platné legislativy (min. 3 kontroly
po 10 dnech od položení nástrahy)
• doporučení metod (prostředků) zamezujících pronikání hlodavců do budov, upozornění na technické
nedostatky umožňující vstup hlodavců do objektu (bude vypracována písemná zpráva)
• bezpečnostního označení míst s použitou nástrahou s potřebnými údaji (datum vyložení, provádějící
firma)
• zakreslení míst s nástrahou do situačního plánku objektu
Součástí nabídky bude specifikace prováděných prací s uvedením použitých přípravků.
Veškeré práce spojené s pokládkou nástrah musí provádět pouze pracovníci, kteří mají pro tyto činnosti
oprávnění.
Předmětem veřejné zakázky je dále:
vedení dokumentace zásahu dle platné legislativy – (pracovní list)
předání protokolů o likvidaci nebezpečného odpadu – (obalový materiál)
2. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předpoklad uzavření smluvního vztahu:
Počátek plnění:
Provedení postřiku 1 vchodu:
Ukončení prvního postřiku všech bloků:
Ukončení plnění:

10/2021

do 1 týdne po nabytí účinnosti smlouvy
max. 6 hodin
do 10 dnů od zahájení plnění
do 8 týdnů od zahájení plnění

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Smluvní vztah bude řešen formou objednávky, ve které budou specifikovány veškeré smluvní podmínky.
Smluvní pokuta za nedodržení termínů plnění je 500,- Kč bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
Veškeré práce a dodávky použité v rámci předmětu plnění budou doloženy dokumentací – pracovní listy
dle platné legislativy.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Objednatel předpokládá fakturaci provedených prací a dodávek po úspěšném předání a převzetí díla.
Splatnost faktury bude 30 kalendářních dní. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Cenová nabídka bude obsahovat cenu za tři postřiky vždy celého bytového domu (každé bytové jednotky,
společných a nebytových prostor a sklepů) a bude členěna následovně:
Ceny za ošetření jedné bytové jednotky:
Cena za jednotku o velikosti:
1) 27 – 28 m2
2) 37 – 43 m2
3) 54 – 61 m2
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4) 74 – 78 m2
5) 87 – 94 m2
Celkové ceny:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cena za postřik Blok 2 – čp. 176 a 177 ul. Zlatnická, Most
Cena za postřik Blok 4 – čp. 174 a 175 ul. Zlatnická v Mostě
Cena za postřik Blok 5 – čp. 180 a 181 ul. Zlatnická v Mostě
Cena za postřik Blok 6 – čp. 182 ul. Zlatnická v Mostě
Cena za postřik Blok 8 – čp. 192, 193 a 194 ul. Zlatnická v Mostě
Cena za postřik Blok 10 – čp. 197, 198 a 199 ul. Zlatnická v Mostě
Cena za postřik Blok 11 – čp. 200 a 201 ul. Kovářská v Mostě
Cena za postřik Blok 13 – čp. 206 ul. Zlatnická v Mostě

Cenová nabídka bude členěna na cenu bez DPH, DPH a vč. DPH – viz nabídkový list (příloha č. 2). Cena
plnění v sobě bude zahrnovat veškeré náklady potřebné k provedení uvedeného plnění a bude sjednána
jako pevná a maximální. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce,
dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu plnění.
Předložením nabídky účastník prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na
stanovení konečné ceny.
6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Zadávací dokumentací je kromě tohoto zadání také:
Příloha č. 1 – specifikace objektů
Příloha č. 2 – nabídkový list
7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce, předložena v jednom vyhotovení (originál), v uzavřené obálce
označené identifikačními údaji firmy s označením: NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka malého rozsahu
„Dezinsekce a deratizace sídliště Chanov 2021“.
Nabídky je možno podat nejpozději do 29. 9. 2021 do 10:00 hod na adresu: Magistrát města Mostu,
recepce Magistrátu města Most, přízemí budovy, ul. Radniční 1/2, 434 69 Most.
Účastník může nabídku podat rovněž prostřednictvím provozovatele poštovních či jiných kurýrních
služeb, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídky.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky informační
recepcí zadavatele či převzetí nabídky od České pošty s. p. či jiného doručovatele.
Obálky označené v rozporu s těmito pokyny nebudou přijaty! Na nabídku doručenou po lhůtě pro
podání nabídek bude pohlíženo, jako by nebyla podána! Takováto nabídka nebude otevřena a
zadavatelem hodnocena.
8. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
Součástí nabídky, se skladbou v předepsaném pořadí, bude:
1. vyplněný nabídkový list podepsaný oprávněným zástupcem účastníka (viz příloha č. 1),
2. kopie výpisu ze živnostenského rejstříku, je-li do něj účastník zapsán v oblasti předmětu plnění
ne starší 90 dnů
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nebo
kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj účastník zapsán ne starší 90 dnů,
3. čestné prohlášení, ve kterém se účastník písemně zaváže, že v případě, že mu bude přidělena
veřejná zakázka a měl by s ním být uzavřen smluvní vztah, předloží bez vyzvání zadavateli,
nejpozději do 3 dnů před uzavřením smluvního vztahu, doklad o uzavření pojištění
odpovědnosti za škodu, kterou může svou činností i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle
předmětu díla způsobit zadavateli i jakékoliv třetí osobě, s minimálním limitem ročního
pojistného plnění, který zadavatel stanovuje ve výši 500 tis. Kč,
4. soupis minimálně 3 referenčních zakázek s předmětem plnění obdobným předmětu zadávané
zakázky za posledních 5 (pět let) obsahující identifikační údaje účastníka, cenu, termín plnění,
místo plnění díla odpovídající svým rozsahem a charakterem zakázce, která je předmětem této
veřejné zakázky, tj. provádění speciální ochranné dezinsekce, deratizace, popř. dezinfekce v
hodnotě min. 100 tis. Kč za každou jednotlivou zakázku,
5. soupis všech osob, které se budou na realizaci zakázky podílet a kopie osvědčení těchto osob o
odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle § 58
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zadavatel stanovuje jako minimální požadavek pro plnění
této veřejné zakázky účast 2 (dvou) osob s příslušnou odbornou způsobilostí,
6. uvedení přípravků pro jednotlivé postřiky, vč. kopií technických listů přípravků, které budou
k realizaci veřejné zakázky použity (pro první, druhý i třetí postřik), a dokladu o schválení
těchto přípravků k používání, (na první dva postřiky bude pro zajištění větší účinnosti použit
jiný přípravek, či kombinací různých přípravků – nelze použít na první a druhý postřik
shodný přípravek, či kombinaci přípravků),
7. kopie vzoru pracovního listu účastníka s náležitostmi dle platné metodiky pro provádění
dezinsekce.
Nabídka bude sešita a zapečetěna, její obsah bude seřazen dle výše uvedeného pořadí jednotlivých
dokumentů. Pokud nabídka nebude obsahovat jakýkoliv z výše uvedených dokladů, může být z dalšího
průběhu veřejné zakázky vyřazena.
9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Účastníci musí žádost zasílat v písemné formě v elektronické podobě přednostně prostřednictvím
elektronického nástroje Tenderarena, případně elektronickou poštou na adresu: klara.hausildova@mestomost.cz.
Písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upozorňuje účastníky řízení, že není povinen
odpovědi poskytnout, pokud mu žádost o dodatečné informace nebude doručena včas.
Zadavatel doporučuje každou žádost zřetelně označit názvem veřejné zakázky.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude zaslána
jejich žadateli a všem účastníkům řízení. Nezapracování zveřejněných vysvětlení zadávací dokumentace
do nabídky, může být důvodem pro vyřazení nabídky účastníka.
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10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
V případě doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými výše), bude rozhodujícím
kritériem ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny zakázky.
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu včetně DPH, a to podle její
absolutní výše. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Na
prvním místě se umístí nabídka, splňující veškeré podmínky zadání, s nejnižší nabídkovou cenou.
11. PRÁVA ZADAVATELE:
 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
 Zadavatel si vyhrazuje právo upravovat zadání v průběhu veřejné zakázky, nejpozději však 3 dny před
termínem odevzdání nabídek s tím, že termín odevzdání může být adekvátně.
 Účastníci jsou svými nabídkami vázáni minimálně 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne následujícího
po skončení lhůty pro podání nabídek.
 Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkům předložené nabídky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít smluvní
vztah se žádným z účastníků s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude druhou stranou
sankcionováno.
 Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět zakázky vymezený zadávací dokumentací před
uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění a ve vazbě na tuto redukci
upravit po dohodě s vybraným účastníkem cenu.
 Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s veřejnou zakázkou.
 Výsledek veřejné zakázky bude zveřejněn na webových stranách města Mostu do 5 (pěti) pracovních dnů
od rozhodnutí zadavatele. Vítěz zakázky bude s rozhodnutím zadavatele seznámen písemně, taktéž
vyloučení účastníci budou informováni o vyloučení písemně s uvedením důvodu jejich vyloučení.
Námitky proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné.
12. ODPOVĚDNÁ OSOBA:
V případě potřeby kontaktujte odpovědnou osobu, a to pouze prostřednictvím elektronické pošty:
Jméno, příjmení:
Karel Sedláček
Magistrát města Mostu
referent OI
E-mail:
karel.sedlacek@mesto-most.cz

__________________
Mgr. Klára Haušildová
vedoucí oddělení VZ
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