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CONGRESS CENTRE

Kongresové centrum Praha, as.
Vyhlašuje
Poptávkové řízení s uveřejněním
na zakázku pod názvem „Prádelenské služby pronájem a praní prádla pro Kongresové
centrum Praha, a.s.“
—

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel
Kongresové centrum Praha, a.s.
Sídlo; 5 května I 640/65, Nusle, Praha 4, PSC 140 00
Zapsaná; v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 3275
lČ:
63080249
DIČ: CZ63080249

(dále jen „KCP)
2. Předmět poptávkového řízení
Předmětem poptávkového řízení s názvem „Prádelenské služby
pronájem a praní prádla
pro Kongresové centrum Praha, a.s.‘ je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě komplexního
posouzení podané nabídky.
—

2.1. Podrobná specifikace předmětu poptávky

Předmětem poptávkového řízení je nabídka na pronájem čipem či jinou technologií označeného
prádla a praní prádla, provádění inventur pronajatého prádla a způsob řešení inventurních rozdílů.
Množství prádla v oběhu by mělo odpovídat kapacitě 508 lůžek v hotelu Holiday Inn.
I.

Identifikace prádla
Uchazeč na své náklady provede identifikaci veškerého ložnĺho, stolního a froté prádla.
Uchazeč je povinen doložit podrobný popis identifikační technologie vč. kontroly pohybu
prádla. Pravidelně zadavateli předkládá přehled o množství prádla vč. analýzy pohybů
jednotlivých kusů prádla.

Pronájem označeného prádla
Housekeeping
Kvalita prádla:
minimální specifikace
cícha GRAZ
polštář GRAZ
prostěradlo KING
prostěradlo TWIN
malé froté BRAVO
osuška BRAVO
osuška SNOW
předložka BRAVO
ručník BRAVO
ručník OLYMP
chránič na polštáře
župan froté bílý

140x200
70x90
280x370
180x310
40x70
53x140
700x150
50x75
53x140
40x80
70x90

Uzlík/thread cont
180
720
120
120
420g/m2
420g/m2
420g/m2
670g/m2
420g/m2
420g/m2

bavlna
50%
50%
50%
50%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

FSB
utěrka růžový pruh bílá
ubrousek bílý
ubrus bílý
scarting
ubrus satén
ubrus kulatý
III.

50x50
140x180
75x520
200x200
240x240

Praní vč. mandlování prádla
Housekeeping
cícha GRAZ
140x200
cícha GRAZ
270x240
polštář GRAZ
70x90
prostěradlo KING
280x310
prostěradlo TWIN
180x310
malé froté BRAVO
40x70
osuška BRAVO
53x140
osuška SNOW
100x150
předložka BRAVO
50x75
ručník BRAVO
53x140
ručník OLYMP
40x80
chránič na polštáře
70x90
povlak na dětský polštář 30x50
povlak na dětskou cíchu 70x130
F8B
utěrka
ubrousek bílý
ubrus bílý
Ubrus bílý
Ubrus bílý
Ubrus bílý
Ubrus bílý
Ubrus bílý
Ubrus bílý
Ubrus bílý
Ubrus bílý
ubrus satén
Ubrus kulatý
ubrus kulatý

50x50
140x180
110 x 180, 200 g/m2
720 x 180, teflon
120 x 180, 200 g/m2
120 x 210
140 x 180, 200 g/m2
190 x 120
210 x 120 ‚200 g/m2
175 x 175, 210/m2
200x200
233 cm, 56 % PES, 44 % BA, vodoodpudivá úprava
240x240
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75x520
scarting
oděvy pro kuchaře a obsluhu
Banketnísukně6m
Banketní sukně 3-3,5 m
Banketní sukně 10 m
Ručník obyčejný
IV.

Inventury a řešení rozdílů
Na konci každého měsíce zadavatel i uchazeč provedou inventuru pronajatého prádla.
Veškeré inventurní rozdíly budou dořešeny nejpozději následujícího dne vč. návrhu náhrady škody.

3. Požadavky na jednotný 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
3.1.7
3.7.2
3.1.3
3.7.4
3.1.5
3.7.6
3.1.7
3.7.8

obchodní firma
sídlo (dle veřejného rejstříku) a korespondenční adresa
statutární orgán, zmocněný zástupce
IČ
DIČ
bankovní spojení, údaj plátce/neplátce DPH
zástupce zmocněný pro jednání v poptávkovém řízení
telefonické a e-mailové spojení

3.2. Formální doklady a údaje ověřující způsobilost uchazeče
4.2.7
4.2.2
4.2.3

výpis ze SKD (Seznam kvalífikovaných dodavatelů), popř. aktuální výpis z OR, ŽR, plátce
DPH, bezdlužnost (PSSZ a FU)
doklad o profesní způsobilosti
minimálně 3 referenční zakázky v CR obdobného rozsahu (vč. kontaktů)

3.3. Cíl poptávkového řízení
pronájem a praní prádla pro
Cílem poptávkového řízení s názvem „Prádelenské služby
Kongresové centrum Praha, a.s.“ je výběr nejvhodnějšího dodavatele dle stanovených kritérií.
—

3.4. Smlouva
Součástí zadávacích podmínek je souhlas se Smlouvou o poskytování služeb (příloha č. 7).

3.5. Termín plnění
KCP po uchazeči požaduje dodání předmětu zakázky dle níže uvedených zadávacích podmínek.
Dodání služeb (praní prádla) dle požadavku KCP ihned ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Dodání pronajatého prádla do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
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4. Způsob vyhodnocení nabídek
Vyhodnocení bude provedeno výběrovou komisí ustanovenou KCP. Nabídky budou hodnoceny
podle kritérií stanovených KCP a váhy:
Nabídková cena položkový rozpočet v členění pronájem a praní prádla 80%
Způsob značení prádla a jeho evidence 10%
Provádění měsíčních inventura návrh řešení inventurních rozdílů vč. náhrady škody 10%
-

—

—

-

—

-

—

5. Další podmínky
Uchazeči mohou směrovat případné dotazy v souvislosti s poptávkovým řízením na tuto osobu:
Tereza Thielová tel. 776 064 790, e-mail: tereza.thieiova@holidayinn.cz
—

Náhrady výdajů spojené s poptávkovým řízením se uchazečům neposkytují. V případě, že KCP
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 (např. na CD) podobě, ve dvou sadách,
každá sada zapečetěna v samostatné obálce a označená jednak jménem a adresou uchazeče,
jednak následovně:

„Poptávkové řízení

—

Prádelenské služby pronájem a praní prádla pro Kongresové
centrum Praha, a.s.“
—

Originál ( 1. obálka), kopie I. (2. obálka)
NEOTVÍRAT !!!
Nabídky mohou být předány osobně do sídla Kongresového centra Praha, a.s., do podatelny (vchod
Č. 11, 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 Praha 4 Nusle
Termín pro předložení nabídek: nejpozději do 13.12.2018, do 14:00 hod.
Nabídky došlé po tomto datu a hodině nebudou do poptávkového řízení zařazeny. Za doručení
nabídky v termínu odpovídá uchazeč.
Z poptávkového řízení bude dále 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.
‚

-

-

-
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7. Práva KCP
KCP si vyhrazuje možnost změny poptávkového řízení na vícekolové. KCP má právo pro tato kola
zúžit počet uchazečů. Součástí případného dalšĺho kola poptávkového řízení může být změna
zadávacích podmínek.

KCP si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje, vybrat pouze část nabídky,
odmítnout všechny podané nabídky, změnit nebo zrušit poptávkové řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo samostatně si vyžádat na uchazeče reference.
Nabídky se nevracejí a spolu se všemi podklady zůstávají jako archivnĺ dokumentace KCP.
8. Závěrečná ustanovení

Veškeré údaje a informace obsažené v poskytnutých podkladech jsou důvěrné ve smyslu
ustanovení 7730 odst. 2 zákona č. 89/207 2 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 řízení je organizováno jako neformální a nelze jej považovat za veřejnou nabídku
nebo vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, návrh na uzavření smlouvy nebo jiné
právně relevantní jednání zakládající povinnost KOP vybrat některého z uchazečů nebo uzavřít s
uchazečem, jehož nabídka bude splňovat příslušná kritéria, smlouvu. Toto řízení nepodléhá zák. č.
7 34/2076 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
KOP 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 KOP.

Předložením nabídky souhlasí uchazeč s podmínkami poptávkového řízení v celém jejich rozsahu
a zavazuje se respektovat stanovisko KOP.
VPraze,

77.2018

Ing. Zdeněk Kovařík
Generální ředitel hotelu
Holiday Inn Congress Centre
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