PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Identifikace veřejné zakázky:
Název:

Praní a žehlení prádla

Druh veřejné zakázky:

Služby

Druh zadávacího řízení:

VZMR

Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Sportovní zařízení města Jičín

Sídlo:

Revoluční 863, 506 01 Jičín

IČ:

70974349

Zastoupen:

Bc. Davidem Streubelem, ředitelem

Předmětem plnění veřejné zakázky je praní a žehlení prádla včetně odvozu a dovozu pro Sportovní
zařízení města Jičín. Předpokládaný roční objem prádla činí cca 41.000 ks.
Přepokládaný termín plnění 1. 10. 2018 – 30. 9. 2022.
Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést
předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“). V rámci předběžných tržních konzultací zadavatel informuje dodavatele o svých
záměrech a požadavcích. Předběžných tržních konzultací se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří
uvažují podat nabídku na tuto veřejnou zakázku. Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby
to nenarušilo hospodářskou soutěž ani zásady veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ. Zadavatel určil,
že předběžné tržní konzultace proběhnou 20. 7. 2018 mezi 10 – 12 hod., a to v sídle zadavatele –
Sportovní zařízení města Jičín, Revoluční 863, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký, v kanceláři
ředitele Bc. Davida Streubela.
Dodavatelé, kteří mají zájem o účast na předběžných tržních konzultacích, nechť kontaktují Lenku
Hollerovou, DiS. vedoucí oddělení veřejných zakázek města Jičín na emailu: hollerova@mujicin.cz ,
nejpozději do 19. 7. 2018.
PODKLADY PRO PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE: Zadavatel bude požadovat odpovědi na následující
otázky:
1. Reálnost/ splnitelnost požadavku zadavatele na ekologicky šetrné plnění zakázky?
2. Reálnost vyhrazenosti zakázky pro dodavatele zaměstnávající na chráněných pracovních
místech dle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením a následné
poskytnutí náhradního plnění ve výši min. 100.000 Kč/ rok zadavateli?
3. Odvoz a závoz prádla 2x v týdnu – pondělí, čtvrtek (výjimečně závoz navíc dle dohody).
4. Odvoz a závoz včetně svátků.
5. Odvoz suchého i mokrého prádla.
6. Prádlo z prádelny zabaleno (např. v igelitové folii) a převázáno pro lepší manipulaci.
7. Prádlo naskládáno do pojízdných boxů, vozíků apod. (boxy dodány prádelnou).
Bc. David Streubel
ředitel SZMJ

