ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále také jako „ZD“)

Zadavatel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

„Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob
společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – 2. kolo“
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1. Identifikační údaje zadavatele

Název:
Právní forma:
Sídlo:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
akciová společnost
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Dne 25. 7. 2007 do Obchodního rejstříku
Zapsána:
vedeného Krajským soudem v Hradci
Zadavatel:
Králové v oddílu B, vložce číslo 2629
IČ:
275 20 536
DIČ:
CZ275 20 536
Československá obchodní banka, a.s.
Bankovní spojení:
280123725/0300
Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva
Zastoupený:
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva
ID datové schránky:
eiefkcs
Profil zadavatele:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
Zadavatel - společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. je zdravotnickým zařízením poskytujícím základní,
specializovanou a superspecializovanou péči.
Kontaktní údaje:
Oddělení veřejných zakázek
Administrace veřejné zakázky:
E-mail:
verejne.zakazky@nempk.cz
P19V00000469
Systémové číslo veřejné zakázky:
Datum odeslání žádosti k uveřejnění do VVZ: 10. 12. 2019
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Z2019-044112
Adresa přístupu k zadávací dokumentaci na
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002228
profilu zadavatele:
Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html.

2. Předmět plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí.
2.1.

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV pro části č. 1, 2, 3, 4
Název
Bezpečnostní služby

2.2.

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV pro části č. 5
Název
Bezpečnostní služby
Recepční služby

2.3.

Kód CPV
79710000-4

Kód CPV
79710000-4
79992000-4

Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané
fyzickou ostrahou na územních pracovištích zadavatele, jimiž jsou objekty Pardubická nemocnice,
Chrudimská nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Svitavská nemocnice a Orlickoústecká nemocnice na
základě uzavřených smluv na dobu neurčitou.
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2.3.1. Vykonávané činnosti v požadovaném rozsahu pro všechny části veřejné zakázky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

fyzickou ostrahu objektů zadavatele;
ochranu osob nacházejících se v objektech a areálech zadavatele;
ochranu majetku zadavatele před poškozením, zničením nebo odcizením;
řešení mimořádných a nežádoucích situací;
zamezení neoprávněného vnášení a vynášení nebo dovážení a vyvážení majetku do a z objektů
zadavatele;
zabránění neoprávněného vstupu cizích osob a zamezení neoprávněného vjezdu cizích vozidel
do objektů zadavatele;
investigativní činnosti;
při zjištění, nahlášení ohrožení osob a majetku postupuje dle interního předpisu;
kontrolní pochůzková činnost venkovních prostor a uvnitř objektů dle aktuálního
harmonogramu;
při kontrolních pochůzkách věnuje pozornost neznámým podezřelým předmětům a opuštěným
zavazadlům;
kontrola přítomnosti nežádoucích osob;
používání pochůzkového monitorovacího systému na záznamových zařízeních u kontrolních
bodů;
provádění kontroly uzamčení vstupních dveří do objektů;
provádění kontroly mříží, visacích zámků, rozsvícených světel apod.; provádění kontroly
uzavření, neporušenosti a nepoškozenosti oken,
provádění kontrolu uzavření požárních dveří, kanceláří a ordinací;
kontrola dodržování parkovacího režimu;
provádění kontroly na návykové, omamné a psychotropní látky na pokyn příslušného vedoucího
zaměstnance
během služby provádí preventivní protipožární kontrolu a namátkově kontroluje neporušenost
požárních hydrantů a úplnost hasicích přístrojů na určených místech;
je nápomocný při řešení závad a při vzniku MÚ (otevření vstupních dveří od objektu, znalost
uzávěrů energií atd.;
řádné vedení určené dokumentaci a o průběhu služby pořizovat zápisy,
neprodlená reakce na poplachové signály poplachových systémů (pokud jsou takové
namontovány), zajišťovat součinnost s pultem centrální ochrany (dále „PCO“), pokud je na něj
objekt napojen.

2.3.2. Předmět plnění pro všechny části veřejné zakázky dále zahrnuje
a) poradenské služby v oblasti bezpečnostního systému objektů zadavatele;
b) management bezpečnostních činností v objektech zadavatele;
c) výbavu strážného a další náklady
 předepsaná výstroj včetně komunikační techniky a ochranné pracovní pomůcky,
 předepsaná výzbroj,
 zdravotní prohlídky,
 náklady na stravné, personální náklady, příplatky za práci v noci a další nezbytné náklady
související se službou strážného (vrátného).
 pochůzkový monitorovací systém pro strážného
d) zvláštní bezpečnostní služby a činnosti;
e) výjezd zásahové jednotky.
2.3.3. Předmět plnění pro Část 1 veřejné zakázky
Předmět plnění pro Část 1 veřejné zakázky dále zahrnuje službu přenosu na pult centrální ochrany
(PCO) 3 objektů Pardubické nemocnice.

Stránka 3

2.3.4. Předmět plnění pro Část 4 veřejné zakázky
Předmět plnění pro Část 4 veřejné zakázky dále zahrnuje službu bezpečnostního ochranného
doprovodu a zajištění asistence ostrahou poskytovatele služby při výběru výplat na pokladně
Svitavské nemocnice v den určený zadavatelem.
2.3.5. Předmět plnění pro Část 5 veřejné zakázky
Předmět plnění pro Část 5 veřejné zakázky dále kromě služby strážného zahrnuje službu vrátného.
Předmět plnění fyzické ostrahy v této Části 5 dále zahrnuje následující úkoly:
Hlavním úkolem fyzické ostrahy je:
Zajištění obsluhy systémů technické ochrany
 EPS, EZS (pochůzkově při signalizaci);
 kamerového systému (pochůzkově při vizuálním jevu);
Zajištění výkonu fyzické služby:
 služba na stálých stanovištích;
 kontrolní obchůzková činnost (uvnitř i vně objektu)
Zajištění následujících režimových a organizačních opatření:
 režim vstupu do vybraných prostor,
 obsluha EPS, EZS, CCTV (kamerové systémy)
Hlavním úkolem vrátného je:
 zajištění obsluhy systémů technické ochrany;
o EPS, EZS, CCTV (monitoring s vyústěním na vrátnici)
 podávání informací příchozím a přijíždějícím;
 obsluha závory a brány u hlavního vjezdu - výjezdu do areálu;
 monitoring s možností zásahu na vjezdovém - výjezdovém systému;
 nepřetržitá obsluha telefonní ústředny (přepojování hovorů);
 výběr regulačních poplatků za ošetření, servisních poplatků a plateb za úkony (parkovné
apod.) v době od 12.30 hod. do 7.00 hod. (všední den) + o sobotách, nedělích a svátcích
(nepřetržitě 24 hod.);
 v době od 15.00 hod. do 6.30 hod. (všední den) + o sobotách, nedělích a svátcích
(nepřetržitě 24 hod.) přebírá službu dispečinku pro sanitní vozidla;
 vrátný nesmí přicházet do styku s osobními údaji pacientů a zaměstnanců dle nařízení
GDPR a poskytovat je třetím osobám.
2.4.

Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka je na základě územního principu podle působnosti jednotlivých pracovišť rozdělena na
5 částí smyslu ustanovení § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 ZZVZ, viz tabulka níže:
Číslo
části



Názvy jednotlivých částí veřejné zakázky

1

Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice

2

Zajištění ostrahy - objekt Chrudimská nemocnice

3

Zajištění ostrahy - objekt Litomyšlská nemocnice

4

Zajištění ostrahy a bezpečnostního ochranného doprovodu - objekt Svitavská nemocnice

5

Zajištění ostrahy a obsluhy vrátnice - objekt Orlickoústecká nemocnice

Každý dodavatel je oprávněn ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podat nabídku na jednu, několik nebo na
všechny části této veřejné zakázky.
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Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž
dodavatel. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně.
Každá část bude hodnocena a posuzována samostatně.
Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva o poskytování služeb. Závazné
návrhy smluv o poskytování služeb pro část 1 až 5 jsou (dále jen „smlouvy“ nebo „smlouva“) přílohou
č. 2 této zadávací dokumentace.
Požadovaný rozsah služby za rok je stanoven výpočtem tak, že jeden měsíc má 30 dnů, rok 12 měsíců,
přičemž nejsou zohledněny svátky. Pro poskytování služby a fakturaci bude určující reálně vykázaný
počet hodin za měsíc.

2.4.1. Část 1 - Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice
Složení směny bezpečnostní služby - požadovaný rozsah služby:
Část 1 - Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice – náklady na směnu
Pracovní doba ostrahy
Objekt
Hodin
Pozice Počet nepřetržitě (pracovní den,
denně
ostrahy
sobota, neděle, svátky)

Pardubická
nemocnice

Strážný

1

16:00 – 7:00

15

Hodin
měsíčně
(30 dnů)

Hodin za 4
roky (48
měsíců)

450

21 600

Pult centralizované ochrany - požadovaný rozsah služby
Část 1 - Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice – náklady na služby přenosu na pult centrální
ochrany (PCO) pro 3 objekty
Hodin
Hodin za 4
Objekt
Hodin
Nepřetržitý přenos signálu na PCO
měsíčně
roky (48
ostrahy
denně
(30 dnů)
měsíců)

Pardubická
nemocnice

0:00 - 24:00

24

720

34 560

Služba ve výše uvedeném rozsahu spočívá v napojení elektrické zabezpečovací signalizace
3 objektů Pardubické nemocnice na pult centralizované ochrany (PCO).
Služba výjezdu zásahové jednotky
Část 1 - Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice – náklady na 1 výjezd zásahové jednotky
Cena v Kč bez DPH za 1
Objekt ostrahy
výjezd zásahové
jednotky v Kč bez DPH

Pardubická nemocnice
2.4.2. Část 2 - Zajištění ostrahy - objekt Chrudimská nemocnice
Složení směny bezpečnostní služby - požadovaný rozsah služby:
Část 2 - Zajištění ostrahy - objekt Chrudimská nemocnice – náklady na směnu
Pracovní doba ostrahy
Objekt
Hodin
Pozice Počet nepřetržitě (pracovní den,
denně
ostrahy
sobota, neděle, svátky)

Chrudimská
Strážný
nemocnice

1

16:00 – 7:00

15

Hodin
měsíčně
(30 dnů)

Hodin za 4
roky (48
měsíců)

450

21 600

Služba výjezdu zásahové jednotky
Část 2 - Zajištění ostrahy - objekt Chrudimská nemocnice – náklady na 1 výjezd zásahové jednotky
Cena v Kč bez DPH za 1
Objekt ostrahy
výjezd zásahové
jednotky v Kč bez DPH

Chrudimská nemocnice
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2.4.3. Část 3 - Zajištění ostrahy - objekt Litomyšlská nemocnice
Složení směny bezpečnostní služby - požadovaný rozsah služby:
Část 3 - Zajištění ostrahy - objekt Litomyšlská nemocnice – náklady na směnu
Pracovní doba ostrahy
Objekt
Hodin
Pozice Počet nepřetržitě (pracovní den,
denně
ostrahy
sobota, neděle, svátky)

Litomyšlská
nemocnice

Strážný

1

16:00 – 7:00

Hodin
měsíčně
(30 dnů)

Hodin za 4
roky (48
měsíců)

450

21 600

15

Služba výjezdu zásahové jednotky
Část 3 - Zajištění ostrahy - objekt Litomyšlská nemocnice – náklady na 1 výjezd zásahové jednotky
Cena v Kč bez DPH za 1
Objekt ostrahy
výjezd zásahové
jednotky v Kč bez DPH

Litomyšlská nemocnice
2.4.4. Část 4 - Zajištění ostrahy - objekt Svitavská nemocnice a poskytnutí služby bezpečnostního ochranného
doprovodu a asistence při výběru výplat
Složení směny bezpečnostní služby - požadovaný rozsah služby:
Část 4 - Zajištění ostrahy - objekt Svitavská nemocnice – náklady na směnu
Pracovní doba ostrahy
Objekt
Hodin
Pozice Počet nepřetržitě (pracovní den,
denně
ostrahy
sobota, neděle, svátky)

Svitavská
nemocnice

Strážný

1

16:00 – 7:00

Hodin
měsíčně
(30 dnů)

Hodin za 4
roky (48
měsíců)

450

21 600

15

Služba bezpečnostního ochranného doprovodu a asistence při výběru výplat
Část 4 - Zajištění bezpečnostního ochranného doprovodu ze Svitavské nemocnice – náklady do
peněžního ústavu a zpět a zajištění asistence při výběru výplat
Hodin
Pracovní doba ostrahy
Hodin
Hodin za 4
Místo
Pozice Počet (pracovní den určený
v určený
měsíčně
roky (48
poskytování
zadavatelem)
den
měsíců)
(30 dnů)

Svitavská
nemocnice

Strážný

1

8:00 – 14:00

6

6

288

Služba bezpečnostní ochranný doprovod zahrnuje:



Zajištění bezpečnostního ochranného doprovodu do peněžního ústavu a zpět vozidlem
poskytovatele služby, předpokládaný počet ujetých kilometrů je celkem max. 2 km.
Zajištění asistence ostrahou poskytovatele služby při výběru výplat na pokladně Svitavské
nemocnice v den určený zadavatelem.

Služba výjezdu zásahové jednotky
Část 4 - Zajištění ostrahy - objekt Svitavská nemocnice – náklady na 1 výjezd zásahové jednotky
Cena v Kč bez DPH za 1
Objekt ostrahy
výjezd zásahové
jednotky v Kč bez DPH

Svitavská nemocnice
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2.4.5. Část 5 - Zajištění ostrahy a obsluhy vrátnice - objekt Orlickoústecká nemocnice
Složení směny bezpečnostní služby - požadovaný rozsah služby:
Část 5 - Zajištění ostrahy a obsluhy vrátnice - objekt Orlickoústecká nemocnice – náklady na směnu
Hodin
Pracovní doba ostrahy
Hodin za 4
Hodin
Objekt ostrahy Pozice Počet nepřetržitě (pracovní den,
měsíčně
roky (48
denně
sobota, neděle, svátky)
měsíců)
(30 dnů)

Orlickoústecká Strážný
nemocnice
Vrátný

1
1

Nepřetržitě
Nepřetržitě

24
24

720
720

34 560
34 560

Služba výjezdu zásahové jednotky
Část 5 - Zajištění ostrahy a obsluhy vrátnice - objekt Orlickoústecká nemocnice – náklady na 1 výjezd
zásahové jednotky
Cena v Kč bez DPH za 1
Objekt ostrahy
výjezd zásahové
jednotky v Kč bez DPH

Orlickoústecká nemocnice

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 17 600 000 Kč bez DPH je stanovena v souladu s § 18 ZZVZ
součtem předpokládaných hodnot jednotlivých částí. Rozhodná doba pro stanovení předpokládané
hodnoty v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) ZZVZ je 48 měsíců.
Následující tabulka uvádí maximálně přípustné ceny jednotlivých částí veřejné zakázky.
Uvedené ceny v Kč bez DPH u každé části stanovuje zadavatel jako částky maximální a nepřekročitelné.
V případě, že účastník nabídne v rámci své nabídky vyšší nabídkovou cenu, než je maximální přípustná
cena příslušné části, do které podává svou nabídku, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek.

Číslo části

Maximální přípustná
cena v Kč bez DPH za
období 4 roků (48
měsíců)

Název části

1
2

Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice
Zajištění ostrahy - objekt Chrudimská nemocnice

2 430 960,00
2 358 960,00

3

Zajištění ostrahy - objekt Litomyšlská nemocnice
Zajištění ostrahy a bezpečnostního ochranného doprovodu objekt Svitavská nemocnice
Zajištění ostrahy a obsluhy vrátnice - objekt Orlickoústecká
nemocnice

2 358 960,00

4
5

2 474 160,00
7 976 960,00

4. Doba a místo plnění zakázky pro jednotlivé části
4.1.

Doba plnění

Zahájení plnění:

Doba plnění:

Vybraný dodavatel je povinen převzít místo plnění pro předmětnou část veřejné
zakázky po nabytí účinnosti této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů ode dne
doručení písemné výzvy k převzetí místa plnění, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
Smlouva pro předmětnou část veřejné zakázky nabude účinnosti zveřejněním v
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění
Smlouva pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou.
Stránka 7

4.2.

Místo plnění
Místem plnění zakázky jsou jednotlivá pracoviště - objekty zadavatele společnosti Nemocnice
Pardubického kraje, a.s.:
 Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
 Chrudimská nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim
 Orlickoústecká nemocnice, Čs. Armády 1076, 562 18 Ústní nad Orlicí
 Svitavská nemocnice, Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy
 Litomyšlská nemocnice, J. E. Purkyně 652,570 14 Litomyšl

5. Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se bude konat v
níže uvedených termínech. Níže uvedené kontaktní osoby nejsou oprávněny stanovit jiný termín
prohlídky místa plnění a zároveň nejsou oprávněny činit vysvětlení zadávacích podmínek. V případě, že
na základě prohlídky místa plnění vzniknout nejasnosti ve vztahu k požadavkům zadávacích podmínek,
tak je účastník oprávněn využít postup daný v čl. „Vysvětlení zadávacích podmínek“. Zadavatel povede
listinu osob přítomných prohlídce místa plnění. Z průběhu prohlídky místa plnění nebude zadavatelem
pořizován písemný, audiovizuální ani jiný obdobný záznam. Rozhodne-li se některý dodavatel pro
neúčast na prohlídce místa plnění, nemůže na základě této skutečnosti namítat znevýhodnění v
zadávacím řízení.
Prohlídka místa plnění - Pardubická nemocnice:
Datum a čas prohlídky:
19. 12. 2019 v 9:00 hod.
Místo srazu účastníků:
hlavní vrátnice
Kontaktní osoby:
Ing. Josef Vamberský, tel. 727 851 941
Ing. Antonín Lampárek, tel. 739 529 389
Prohlídka místa plnění - Chrudimská nemocnice:
Datum a čas prohlídky:
19. 12. 2019 v 12:00 hod.
Místo srazu účastníků:
hlavní vrátnice
Kontaktní osoby:
Ing. Josef Vamberský, tel. 727 851 941
Ing. Antonín Lampárek, tel. 739 529 389
Prohlídka místa plnění - Orlickoústecká nemocnice:
Datum a čas prohlídky:
23. 12. 2019 9:00 hod
Místo srazu účastníků:
hlavní vrátnice
Kontaktní osoby:
Ing. Josef Vamberský, tel. 727 851 941
Ing. Antonín Lampárek, tel. 739 529 389
Prohlídka místa plnění - Svitavská nemocnice:
Datum a čas prohlídky:
20. 12. 2019 v 9:00 hod
Místo srazu účastníků:
hlavní vrátnice
Kontaktní osoby:
Ing. Josef Vamberský, tel. 727 851 941
Ing. Antonín Lampárek, tel. 739 529 389
Prohlídka místa plnění - Litomyšlská nemocnice:
Datum a čas prohlídky:
20. 12. 2019 v 12:00 hod
Místo srazu účastníků:
hlavní vrátnice
Kontaktní osoby:
Ing. Josef Vamberský, tel. 727 851 941
Ing. Antonín Lampárek, tel. 739 529 389
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6. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů společné pro všechny části zakázky
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii. Dodavatel
může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložení kvalifikačních dokladů čestným prohlášením. Zadavatel
nabízí vzor čestného prohlášení v Příloze č. 4 – „Čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek
kvalifikace“ této zadávací dokumentace.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ
musí v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v
době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit doklad o kvalifikaci
požadovaný zadavatelem, je v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona oprávněn předložit jiný
rovnocenný doklad.
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46 odst. 1
ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.
V souladu s ust. § 45 odst. 3 ZZVZ předloží doklady v českém jazyce (včetně překladu certifikátů,
technických listů apod. pokud jsou požadovány), případně v jiném jazyce s překladem do českého
jazyka. Pokud je v této zadávací dokumentaci ZZVZ nebo zadavatelem požadováno předložení dokladu
podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu
státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka,
který nemusí být úředně ověřeným překladem realizovaným osobou tlumočníka zapsanou v sezamu
tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Pokud však zadavatel bude mít po
pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do
českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb. o
znalcích a tlumočnících. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může
být nahrazen čestným prohlášením.
Před uzavřením smlouvy v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ zadavatel vyzve vybraného dodavatele k
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000
Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v
jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje
nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského
rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
6.1.

Základní způsobilost
Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1
ZZVZ.
Dodavatel předloží:
• výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
o Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro kterou je
dle ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován. K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ.
• potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
• čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
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•
•
•

čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

6.2.

Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ:
 ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
 předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

6.3.

Technická kvalifikace
Kritéria technické kvalifikace:

6.3.1.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2) písm. b) ZZVZ doložením
seznamu významných služeb pro předmětnou část veřejné zakázky poskytnutých za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.
Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel pro část, do které podává nabídku, doloží následující seznam významných zakázek
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.
Za významnou zakázku se pro účely této zadávací dokumentace považuje pro část, do které
dodavatel podává nabídku, zakázka, jejímž předmětem je poskytování bezpečnostních služeb v níže
uvedeném rozsahu:
a) Nejméně jedna zakázka, jejímž předmětem je poskytování bezpečnostních služeb včetně
implementace integrovaného bezpečnostního řešení.
b) Nejméně dvě zakázky, jejichž předmětem je poskytování bezpečnostních služeb (služby musí
obsahovat zajištění fyzické ostrahy, zásahové vozidlo, (doložení služby monitoringu na PCO
pomocí vlastního pultu dodavatele je požadováno pouze pro část veřejné zakázky č. 1 – „Část 1 Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice“) s minimální hodnotou alespoň 600 000,- Kč bez
DPH za rok a dobou poskytování min. 24 měsíců u každé z těchto zakázek.
c) Nejméně jedné zakázky, jejímž předmětem je poskytování bezpečnostních služeb pro objekty
mající charakter zdravotnického zařízení s minimální hodnotou alespoň 600 000 Kč bez DPH,
poskytovaných po dobu min. 24 měsíců u každé z těchto zakázek.
d) Nejméně dvou zakázek spočívajících v ostraze objektů se zvýšeným pohybem osob (minimálně
500 osob/den) poskytovaných po dobu alespoň 12 měsíců.
Zadavatel uvádí, že jednou předloženou významnou zakázkou lze prokázat splnění více
významných služeb uvedených výše pod písm. a) až d).
Ze seznamu významných zakázek musí vyplývat alespoň následující údaje:
 obchodní firma/název objednatele,
 předmět významné zakázky,
 doba realizace významné zakázky,
 finanční objem významné zakázky,
 kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit, vč. jejích
kontaktních údajů.
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6.3.2.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2) písm. b) ZZVZ doložením
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám ve vztahu k fyzickým
osobám, které mohou služby poskytovat.
Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel ve své nabídce předloží seznam osob, které se budou podílet na plnění této veřejné
zakázky a u těchto osob předloží doklady o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám
v níže uvedeném rozsahu:
Strážný
 předloží strukturovaný profesní životopis,
 výpis z rejstříku trestu,
 osvědčení o zdravotní způsobilosti pro výkon ostrahy, dle nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o
posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů
podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
Ochranný doprovod (požadováno pouze pro část veřejné zakázky č. 4 – „Část 4 - Zajištění ostrahy objekt Svitavská nemocnice a poskytnutí služby bezpečnostního ochranného doprovodu a
asistence při výběru výplat“)
 předloží strukturovaný profesní životopis,
 výpis z rejstříku trestu,
 osvědčení o zdravotní způsobilosti pro výkon ochranného doprovodu, dle nařízení vlády č.
352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských
záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Vrátný (požadováno pouze pro část veřejné zakázky č. 5 – „Část 5 - Zajištění ostrahy - objekt
Orlickoústecká nemocnice“)
 předloží strukturovaný profesní životopis,
 výpis z rejstříku trestu,
 osvědčení o zdravotní způsobilosti pro výkon ostrahy, dle nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o
posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů
podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
Minimální počet osob k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu:
 pro poskytování služby „strážný“ v době ostrahy od 16:00 – 7:00 hod. - denně 15 hodin je
stanoven minimální počet 2 osoby,
 pro poskytování služby „strážný“ nepřetržitě 24 hodin denně je stanoven minimální počet 4
osoby,
 pro poskytování služby „vrátný“ nepřetržitě 24 hodin denně je stanoven minimální počet 4
osoby.
 Služba bezpečnostní ochranný doprovod - počet osob 1
Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby činnosti vykonávané při plnění veřejné
zakázky strážným, vrátným (činnosti vymezené v předmětu plnění) byly realizovány přímo vybraným
dodavatelem, resp. Jeho kmenovými zaměstnanci, a to z důvodu minimalizace rizik spojených
s dodržením bezpečnostních standardů zadavatele, tj. minimalizace rizik vzniklých v důsledku časté
výměny osoby na pozicích.
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6.3.3.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2) písm. e) ZZVZ doložením popisu
opatření dodavatele k zajištění kvality:
Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu:
a) dodavatel splní tento kvalifikační požadavek předložením certifikátu vydaného certifikační
autoritou (akreditovaným subjektem) z něhož bude vyplývat splnění podmínek dle normy ISO
9001
b) dodavatel splní tento kvalifikační požadavek předložením certifikátu vydaného certifikační
autoritou (akreditovaným subjektem), z něhož bude vyplývat splnění podmínek dle normy ISO
27001

6.3.4.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2) písm. i) ZZVZ doložením přehledu
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky.
Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel splní tento kvalifikační požadavek předložením přehledu průměrného ročního počtu
zaměstnanců za poslední 3 roky v minimálním počtu 30 osob.

6.3.5.

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2) písm. j) ZZVZ doložením přehledu
nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění
veřejné zakázky k dispozici.
Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu:
a) dodavatel prokáže formou čestného prohlášení, že disponuje elektronickým systémem pro
kontrolu a evidenci pochůzkové činnosti, který je schopen evidence a databází vzniklých
událostí v průběhu směny a dále, že systém je on-line přístupný zadavateli formou
zabezpečeného webového rozhraní. Součástí tohoto čestného prohlášení bude popis tohoto
elektronického systému a minimálně jedna fotografie vzhledu zařízení;
b) dodavatel prokáže formou čestného prohlášení, že disponuje vlastním pultem
centralizovaného ochrany.
Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby části plnění uvedené v odst. 6.3.5.
písm. a) a b) byly realizovány přímo vybraným dodavatelem.

6.4.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může při dodržení ust. § 83 ZZVZ podmínek prokázat určitou část ekonomické kvalifikace,
technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s
dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný
závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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6.5.

Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací dokumentací
požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí z těchto důvodů být
vyloučen ze zadávacího řízení.

6.6.

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7. Prohlášení dle zákona. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že
• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
• že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.
Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 5 – „Čestné prohlášení dodavatele o
střetu zájmů“ této zadávací dokumentace.

8. Obchodní a platební podmínky
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

Dodavatel je povinen respektovat obchodní, platební, sankční, pojistné a ostatní podmínky uvedené
v závazném návrhu smlouvy včetně jejích příloh, který s přílohami této smlouvy tvoří přílohu č. 2 „Závazný návrh smlouvy o poskytování služeb pro část 1 až 5“ této zadávací dokumentace.
Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy o poskytování
služeb, ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsaná akceptace smluvních, obchodních a
ostatních podmínek uvedených v této smlouvě a v jejích přílohách. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto
požadavku vzorové čestné prohlášení (příloha č. 6 – „Čestné prohlášení dodavatele ke smluvním
podmínkám včetně příloh této smlouvy“ této zadávací dokumentace).
Dodavatel doplní v návrhu smlouvy a v přílohách žlutě vyznačená místa.
V případě změny závazného vzoru smlouvy bude účastník ZŘ vyloučen z další účasti v ZŘ.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit zadavatelem navrhované obchodní a platební
podmínky jinou podmínkou. Podmínění nebo uvedení rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení
nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastníkem předložený návrh smlouvy v nabídce
musí být souladu s návrhem smlouvy předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci doplněný
účastníkem o požadované údaje na vyznačených místech.
Zadavatel neposkytuje zálohy.

9. Technické podmínky
Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny ve smlouvách pro jednotlivé
části a v jejích přílohách. Tyto smlouvy včetně příloh jsou v Příloze č. 2 „Závazný návrh smlouvy o
poskytování služeb pro část 1 až 5“ této zadávací dokumentace.

10. Požadavek na způsob zpracování ceny
10.1. Dodavatel je povinen stanovit cenu za část, na kterou podává nabídku absolutní částkou v Kč:
Nabídková cena bude předložena jako cena nejvýše přípustná a bude členěna:
o na nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH,
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o
o

sazbu a výši DPH v Kč
cenu v Kč s DPH.

Dodavatel stanoví cenu pro část, na kterou podává nabídku způsobem, který je ke každé části veřejné
zakázky uveden v příloze č. 3 - „Kalkulace ceny pro Část číslo předmětné části“. Dodavatel vyplní všechny
žlutě označené buňky.
Pokyny pro stanovení nabídkové ceny pro jednotlivé části veřejné zakázky:
10.2. Kalkulace ceny pro Část 1 - Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice:
10.2.1. Náklady za 1 hodinu celkem:
10.2.1.1. Mzdové náklady – 1 strážný:
 Základní hodinová mzda strážného
 Příplatek za práci v noci dle zákona
 Příplatek za práci o víkendu (So + Ne) dle zákona
 Příplatek za práci ve svátek dle zákona
 Práce mimo výkon služby-školení, výcvik
 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
 Náhrada mzdy za dovolenou
 Příplatek za práci ve směnném provozu dle zákona
 Mzda za práci přes čas plus příplatek v rozsahu dle zákona
 Motivační složka mzdy (osobní ohodnocení)
 Zákonné odvody z mezd
10.2.1.2. Ostatní náklady povinné k zabezpečení osoby strážného a další náklady dodavatele
 Předepsaná výstroj a ochranné pracovní pomůcky
 Předepsaná výzbroj
 Zdravotní prohlídky
 Stravné – stravenky
 Personální, mzdové, účetní a právní služby, zisk atd.
 Náklady na provoz pochůzkového monitorovacího systému pro jednoho strážného
10.2.2.
10.2.3.

Náklady za nepřetržitý přenos signálu na PCO pro 3 objekty
Náklady za jeden výjezd zásahové jednotky

10.3. Kalkulace ceny pro
 Část 2 - Zajištění ostrahy - objekt Chrudimská nemocnice:
 Část 3 - Zajištění ostrahy - objekt Litomyšlská nemocnice
10.3.1. Náklady za 1 hodinu celkem:
10.3.1.1. Mzdové náklady – 1 strážný:
 Základní hodinová mzda strážného
 Příplatek za práci v noci dle zákona
 Příplatek za práci o víkendu (So + Ne) dle zákona
 Příplatek za práci ve svátek dle zákona
 Práce mimo výkon služby-školení, výcvik
 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
 Náhrada mzdy za dovolenou
 Příplatek za práci ve směnném provozu dle zákona
 Mzda za práci přes čas plus příplatek v rozsahu dle zákona
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Motivační složka mzdy (osobní ohodnocení)
Zákonné odvody z mezd

10.3.1.2. Ostatní náklady povinné k zabezpečení osoby strážného a další náklady dodavatele
 Předepsaná výstroj a ochranné pracovní pomůcky
 Předepsaná výzbroj
 Zdravotní prohlídky
 Stravné – stravenky
 Personální, mzdové, účetní a právní služby, zisk atd.
 Náklady na provoz pochůzkového monitorovacího systému pro jednoho strážného
10.3.2.

Náklady za jeden výjezd zásahové jednotky

10.4. Kalkulace ceny pro Část 4 - Zajištění ostrahy - objekt Svitavská nemocnice a poskytnutí služby
bezpečnostního ochranného doprovodu a asistence při výběru výplat
10.4.1. Náklady za 1 hodinu celkem:
10.4.1.1. Mzdové náklady – 1 strážný:
 Základní hodinová mzda strážného
 Příplatek za práci v noci dle zákona
 Příplatek za práci o víkendu (So + Ne) dle zákona
 Příplatek za práci ve svátek dle zákona
 Práce mimo výkon služby-školení, výcvik
 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
 Náhrada mzdy za dovolenou
 Příplatek za práci ve směnném provozu dle zákona
 Mzda za práci přes čas plus příplatek v rozsahu dle zákona
 Motivační složka mzdy (osobní ohodnocení)
 Zákonné odvody z mezd
10.4.1.2. Mzdové náklady - 1 osoba - bezpečnostní ochranný doprovod a asistence při výběru výplat:
 Základní hodinová mzda strážného
 Příplatek za práci v noci dle zákona
 Příplatek za práci o víkendu (So + Ne) dle zákona
 Příplatek za práci ve svátek dle zákona
 Práce mimo výkon služby-školení, výcvik
 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
 Náhrada mzdy za dovolenou
 Příplatek za práci ve směnném provozu dle zákona
 Mzda za práci přes čas plus příplatek v rozsahu dle zákona
 Motivační složka mzdy (osobní ohodnocení)
 Zákonné odvody z mezd
10.4.1.3. Ostatní náklady povinné k zabezpečení osoby strážného a další náklady dodavatele
 Předepsaná výstroj a ochranné pracovní pomůcky
 Předepsaná výzbroj
 Zdravotní prohlídky
 Stravné – stravenky
 Personální, mzdové, účetní a právní služby, zisk atd.
 Náklady na provoz pochůzkového monitorovacího systému pro jednoho strážného
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10.4.1.4. Ostatní náklady povinné k zabezpečení osoby bezpečnostního ochranného doprovodu a asistence
při výběru výplat a další náklady dodavatele
 Předepsaná výstroj a ochranné pracovní pomůcky
 Předepsaná výzbroj
 Zdravotní prohlídky
 Stravné – stravenky
 Personální, mzdové, účetní a právní služby, zisk atd.
 Vozidlo poskytovatele ochranného doprovodu při výběru výplat
10.4.2.

Náklady za jeden výjezd zásahové jednotky

10.5. Kalkulace ceny pro Část 5 - Zajištění ostrahy - objekt Orlickoústecká nemocnice
10.5.1. Náklady za 1 hodinu celkem:
10.5.1.1. Mzdové náklady – 1 strážný:
 Základní hodinová mzda strážného
 Příplatek za práci v noci dle zákona
 Příplatek za práci o víkendu (So + Ne) dle zákona
 Příplatek za práci ve svátek dle zákona
 Práce mimo výkon služby-školení, výcvik
 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
 Náhrada mzdy za dovolenou
 Příplatek za práci ve směnném provozu dle zákona
 Mzda za práci přes čas plus příplatek v rozsahu dle zákona
 Motivační složka mzdy (osobní ohodnocení)
 Zákonné odvody z mezd
10.5.1.2. Mzdové náklady - 1 vrátný:
 Základní hodinová mzda vrátného
 Příplatek za práci v noci dle zákona
 Příplatek za práci o víkendu (So + Ne) dle zákona
 Příplatek za práci ve svátek dle zákona
 Práce mimo výkon služby-školení, výcvik
 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
 Náhrada mzdy za dovolenou
 Příplatek za práci ve směnném provozu dle zákona
 Mzda za práci přes čas plus příplatek v rozsahu dle zákona
 Motivační složka mzdy (osobní ohodnocení)
 Zákonné odvody z mezd
10.5.1.3. Ostatní náklady povinné k zabezpečení osoby strážného a další náklady dodavatele
 Předepsaná výstroj a ochranné pracovní pomůcky
 Předepsaná výzbroj
 Zdravotní prohlídky
 Stravné – stravenky
 Personální, mzdové, účetní a právní služby, zisk atd.
 Náklady na provoz pochůzkového monitorovacího systému pro jednoho strážného
10.5.1.4. Ostatní náklady povinné k zabezpečení osoby vrátného a další náklady dodavatele
 Předepsaná výstroj a ochranné pracovní pomůcky
 Předepsaná výzbroj
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10.5.2.

Zdravotní prohlídky
Stravné – stravenky
Personální, mzdové, účetní a právní služby, zisk atd.

Náklady za jeden výjezd zásahové jednotky

10.6. Cena v Kč bez DPH musí být stanovena adekvátně pro kvalifikované poskytnutí služby a v souladu
s nařízením vlády 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
10.7. Cena může být měněna v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na
uvedenou cenu.
10.8. Cena bez DPH za plnění předmětu veřejné zakázky pro příslušnou část veřejné zakázky musí být
stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná při splnění podmínek veřejné zakázky ve
stanoveném rozsahu a kvalitě.
10.9. Cena musí obsahovat ocenění veškerých nákladů dodavatele nezbytných pro plnění předmětu zakázky
- veškeré práce, dodávky, činnosti a služby vyplývající z této dokumentace nutné k naplnění účelu a cíle
zakázky a smlouvy a rovněž ty, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl a které
nejsou v nabídce uvedeny a jsou k řádnému splnění předmětu zakázky nutné (např. dodávky a doprava
předmětu plnění do místa plnění, služby spojené s předmětem plnění, splnění relevantních zákonných
požadavků souvisejících s předmětem plnění, administrativní náklady, autorská práva, licence a
dokumentace, daně, cla a poplatky, dále bude zahrnovat předpokládaný vývoj cen v daném oboru a
ostatní finanční vlivy (např. inflace, rizika, vývoj kurzů české koruny), zisk, personální náklady na
zabezpečení podpory a poskytování služeb, tedy veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním
předmětu zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění zakázky.
10.10. Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do nabídkové
ceny.

11. Varianty
Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení
účastníka, který předložil variantní nabídku.

12. Zadávací lhůta
Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

13. Jistota
Zadavatel nepožaduje jistotu.
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14. Lhůta a způsob podání nabídek, komunikace, vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací
dokumentace
14.1. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 15. 1. 2020 do 10:00 hod.
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci,
nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Otevírání nabídek v elektronické podobě tj. zpřístupnění jejího obsahu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek probíhá bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

14.2. Forma a způsob podání nabídek
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu podání nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html) vložením
její elektronické podoby přes odkaz „Poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.
Zadavatel nenese odpovědnost za splnění technických podmínek pro podání nabídky na straně
dodavatele a doporučuje, aby dodavatel před odesláním nabídky provedl v dostatečném časovém
předstihu na daném počítači test nastavení prohlížeče - 1. test prostředí a 2. test odeslání nabídky.
Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci v elektronickém nástroji.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na: https://zakazky.pardubickykraj.cz/manual.html
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte provozovatele
elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.
14.3. Komunikace
Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, včetně
případných dotazů dodavatelů apod. probíhají v českém jazyce písemně v souladu se s ust. § 211 odst.
3 ZZVZ, zásadně
•
•
•

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK – preferovaný způsob,
elektronicky datovou schránkou zadavatele,
e-mailem na verejne.zakazky@nempk.cz. Pokud doručení e-mailu není dodavateli potvrzeno,
nepovažuje se za doručené. V případě že dodavatel potvrzení o doručení neobdrží, kontaktuje
administrátora veřejné zakázky.
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14.4. Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace
14.4.1. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit bez žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací

dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele prostřednictvím elektronického
nástroje zadavatele E-ZAK v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ nejméně 5 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací
dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 ZZVZ,
tj. jako při změně nebo doplnění.
14.4.2. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení §
98 ZZVZ.
Žádost musí být zadavateli doručena elektronicky – v písemné formě v českém jazyce v souladu s ust.
§ 211 ZZVZ a dle odst. „Komunikace“ této zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ nejpozději 8
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost dodavatele o vysvětlení
zadávací dokumentace doručena včas, nemusí zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace
poskytnout, pokud je však přesto poskytne, nemusí dodržet lhůty stanovené v § 98 odst. 1 ZZVZ.
Zadavatel poskytne prostřednictvím elektronického nástroje vysvětlení zadávací dokumentace vč.
přesného znění požadavku dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98
odst. 4) ZZVZ nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Pokud je žádost dodavatele o
vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel včas tj. ve lhůtě podle § 98 odst. 4 ZZVZ
vysvětlení zadávací dokumentace neposkytne, prodlouží lhůtu pro podání nabídek o tolik pracovních
dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do poskytnutí
vysvětlení 3 pracovní dny. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i
změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 ZZVZ, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací
dokumentace.
Změnu nebo vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele
prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK.
14.4.3. Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel podle ust. § 99 ZZVZ změnit
nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínky, které
byly změněny nebo doplněny. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace
vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny
nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků, prodlouží
zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně
celou svou původní délku.
Změnu nebo doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele
prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK.
14.4.4. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nebudou odpovědi poskytovány
telefonicky

15. Pokyny pro zpracování a členění nabídky
Na každou část předkládá dodavatel nabídku samostatně v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávací dokumentaci.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část. Dodavatel, který podal nabídku v
zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V případě porušení povinnosti uvedené v předchozí větě, bude
zadavatel postupovat podle § 107 odst. 5 zákona.
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V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele, příp. osoba oprávněná zastupovat
dodavatele, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která
bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
Dodavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou
účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů
plnit.

Pokud výše uvedené dodavatel již nedoložil ve své nabídce, pak vítězný dodavatel (dodavatel
vybraný k uzavření smlouvy) je dle § 105 odst. 3 povinen předložit zadavateli identifikační
údaje poddodavatelů služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o
výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle
věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to
před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 zákona rovněž požaduje, aby dále uvedené části
plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem:
o Zajištění a provoz elektronického systému pro kontrolu evidence pochůzkové činnosti,
který je schopen evidence a databází vzniklých událostí v průběhu směny, systém musí být
on-line přístupný zadavateli formou zabezpečeného webového rozhraní;
o Provádění zásahu prostřednictvím vlastní zásahové jednotky
o Poskytování služeb pultu centralizované ochrany
Doporučený způsob členění nabídky pro každou část samostatně:
Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list nabídky - Příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky pro část 1 až 5;
2. Obsah nabídky;
3. Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikaci v rozsahu a formě požadovaném touto
zadávací dokumentací (případně příloha ZD č. 4 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek
kvalifikace);
4. Závazný návrh smlouvy o poskytování služeb pro příslušnou část. Dodavatel použije závazný návrh
této smlouvy, která je v příloze č. 2 a doplní jej (včetně příloh) na vyznačených místech.
5. Příloha smlouvy č. 2 - Kalkulace ceny pro příslušnou část ve formátu kompatibilním s WORD
Excel;
6. Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dodavatele o střetu zájmů pro příslušnou část
7. Příloha ZD č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele ke smluvním podmínkám pro příslušnou část
včetně příloh této smlouvy;
8. Informace o využití poddodavatele dle § 105 ZZVZ;
9. Případné další přílohy a doplnění nabídky.

16. Pravidla pro hodnocení nabídek společné pro jednotlivé části veřejné zakázky
16.1. Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ nejprve provede hodnocení nabídek a u vybraného dodavatele
provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a ostatních zadávacích podmínek.
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně pro
každé kritérium zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou v sestupném
pořadí. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí. Získané body v příslušném kritériu budou
vynásobeny jejich váhou.
Na základě součtu výsledných bodových hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví
pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla
nejvyšší bodové hodnoty.
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16.2. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnocení na základě ekonomické výhodnosti nabídky,
přičemž určil následující kritéria hodnocení pro jednotlivé části veřejné zakázky:
16.2.1. Hodnotící kritéria pro části veřejné zakázky části veřejné zakázky - Část 1, 2, 3 a 5:
 Část 1 - Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice
 Část 2 - Zajištění ostrahy - objekt Chrudimská nemocnice
 Část 3 - Zajištění ostrahy - objekt Litomyšlská nemocnice
 Část 5 - Zajištění ostrahy a obsluhy vrátnice - objekt Orlickoústecká nemocnice
Číslo
1.
2.

Kritérium
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH za 4 roky (48 měsíců) stanovená
v příloze č. 3 -Kalkulace ceny pro příslušnou část veřejné zakázky
Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 výjezd zásahové jednotky

Váha kritéria
99 %
1%

Způsob hodnocení kritéria č. 1:
Hodnocení nabídek se provede bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací
stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené nabídce bude podle dílčího kritéria
přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto kritéria.
Pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH bude jako nejvýhodnější nabídka považována nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Číselné vyjádření kritéria bodovou hodnotou bude vypočítáno jako 100 * poměr hodnoty v Kč bez DPH
nejvýhodnější nabídky/hodnotou v Kč bez DPH hodnocené nabídky a takto získané hodnoty budou
vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,99).
Hodnocení kritéria č. 2:
Hodnocení nabídek se provede bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací
stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené nabídce bude podle dílčího kritéria
přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto kritéria.
Pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH bude jako nejvýhodnější nabídka považována nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH).
Číselné vyjádření kritéria bodovou hodnotou bude vypočítáno jako 100 * poměr hodnoty v Kč bez DPH
nejvýhodnější nabídky/hodnotou v Kč bez DPH hodnocené nabídky a takto získané hodnoty budou
vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,01).
16.2.2. Hodnotící kritéria pro části veřejné zakázky části veřejné zakázky Část 4:
 Část 4 - Zajištění ostrahy a bezpečnostního ochranného doprovodu - objekt Svitavská nemocnice
Číslo
1.
2.
3.

Kritérium
Nabídková cena v Kč bez DPH za fyzickou ostrahu za 4 roky (48 měsíců)
stanovená v příloze č. 3 – Kalkulace ceny pro část č. 4
Nabídková cena za službu bezpečnostního ochranného doprovodu vozidlem
poskytovatele a asistence při výběru výplat za 4 roky (48 měsíců)
Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 výjezd zásahové jednotky

Váha kritéria
95 %
4%
1%

Způsob hodnocení kritéria č. 1:
Hodnocení nabídek se provede bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací
stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené nabídce bude podle dílčího kritéria
přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto kritéria.
Pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH bude jako nejvýhodnější nabídka považována nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
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Číselné vyjádření kritéria bodovou hodnotou bude vypočítáno jako 100 * poměr hodnoty v Kč bez DPH
nejvýhodnější nabídky/hodnotou v Kč bez DPH hodnocené nabídky a takto získané hodnoty budou
vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,95).
Hodnocení kritéria č. 2:
Hodnocení nabídek se provede bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací
stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené nabídce bude podle dílčího kritéria
přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto kritéria.
Pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH bude jako nejvýhodnější nabídka považována nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH).
Číselné vyjádření kritéria bodovou hodnotou bude vypočítáno jako 100 * poměr hodnoty v Kč bez DPH
nejvýhodnější nabídky/hodnotou v Kč bez DPH hodnocené nabídky a takto získané hodnoty budou
vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,04).
Hodnocení kritéria č. 3:
Hodnocení nabídek se provede bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací
stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené nabídce bude podle dílčího kritéria
přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto kritéria.
Pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH bude jako nejvýhodnější nabídka považována nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH).
Číselné vyjádření kritéria bodovou hodnotou bude vypočítáno jako 100 * poměr hodnoty v Kč bez DPH
nejvýhodnější nabídky/hodnotou v Kč bez DPH hodnocené nabídky a takto získané hodnoty budou
vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,01).

17. Další požadavky a náležitosti
17.1. Pojištění dodavatele
 Zadavatel požaduje, aby měl vybraný dodavatel po celou dobu platnosti uzavřené smlouvy sjednanou
pojistnou smlouvu - pojistná smlouva na pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou
vybraným dodavatelem třetí osobě či zadavateli, která pokryje zejména škodu plynoucí z výkonu
strážní činnosti, ochranu dat a finanční škody na výši minimálně 50 mil. Kč se sublimitem (samostatnou
pojistnou smlouvou) pojištění odpovědnosti způsobené úmyslným jednáním bezpečnostního
pracovníka nejméně do výše 5 mil. Kč, po celou dobu platnosti a účinnosti smluvního vztahu mezi
vybraným dodavatelem a zadavatelem.
 Originál nebo ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) bude předložena
vybraným dodavatelem nejpozději do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy.
 Vybraný dodavatel je dále povinen v průběhu plnění předmětu smlouvy na žádost objednatele
předložit pojistnou smlouvu (certifikát pojištění), včetně dokladu o zaplacení pojistného, do 5
pracovních dnů k ověření skutečnosti, že povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu je dodavatelem
plněna po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
17.2. Předložení dokladů před podpisem smlouvy
Vybraný dodavatel je v rámci poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy povinen předložit
zadavateli na základě jeho písemné výzvy originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující
splnění kvalifikace dle požadavků v zadávací dokumentaci.
V případě, že nebude vybraným dodavatelem poskytnuta v rámci prokázání splnění kvalifikace a
doložení dalších požadovaných dokladů a listin řádná součinnost, bude zadavatel postupovat podle §
125 ZZVZ. Ustanovení § 46 odst. 1 ZZVZ tím není dotčeno.
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Zadavatel uvádí, že v rámci předložení nabídky nepožaduje předložení údajů o majetkové struktuře
účastníka zadávacího řízení dle § 103 odst. 1 písm. d) ZZVZ.
Zadavatel upozorňuje, že shledá-li, že nelze zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122
odst. 4 ZZVZ, vyzve vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro
uzavření smlouvy předložil:
a)
b)

identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou
zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel taktéž v souladu s § 48 odst. 9 ZZVZ vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, požádá,
aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka
zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

17.3. Vybraný dodavatel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu a případně též
smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
17.4. Zadavatel bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv
vedeného MV ČR. Nebude-li smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem
zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
17.5. Dodavatel bere na vědomí, že je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.

18. Vyhrazené změny závazku
Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a ust. § 222 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje následující změny
závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Bez ohledu na níže uvedené platí, že všechny ostatní smlouvou a jejími přílohami připuštěné změny,
úpravy a čerpání předmětu plnění veřejné zakázky, změny a úpravy obchodních podmínek a ceny
definované ve smlouvě včetně příloh na plnění veřejné zakázky jednoznačně co do obsahu ceny a
podmínek pro jejich uplatnění nechť jsou (pokud nezmění celkovou povahu veřejné zakázky)
považovány za vyhrazené změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ a ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.

18.1. Změna ceny plnění v důsledku změny DPH
Cenu plnění je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané
hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V
takovém případě bude cena díla změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení
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sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH. Dodavatel bude fakturovat cenu s DPH
dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
18.2. Změna ceny plnění v důsledku inflace/deflace
18.2.1. Každoročně k 31. lednu příslušného kalendářního roku bude cena služeb upravena o celkovou
průměrnou míru inflace/deflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní
rok. Smluvní strany se dohodly, že úprava ceny služeb bude zadavateli oznámena nejpozději do 31.
3. příslušného kalendářního roku. Cena služeb bude upravována s účinky od 1. dubna příslušného
kalendářního roku.
18.2.2. Ustanovení čl. 18.2.1 se použije pouze v případě, že průměrná roční míra inflace/deflace za
předchozí kalendářní rok bude vyšší nebo rovna 3,5 %.
18.3. Změna ceny plnění v případě růstu minimální mzdy
V případě zvýšení základní hodinové sazby minimální mzdy podle nařízení vlády je možné navýšit
jednotkovou cenu za 1 hodinu bez DPH (u služby oceňované a hrazené hodinovou sazbou minimální
mzdy podle nařízení vlády u strážného nebo vrátného) o částku odpovídající navýšení základní
hodinové sazby minimální mzdy. Tuto jednotkovou cenu za 1 hodinu bez DPH lze měnit pouze v
případě zvýšení základní hodinové sazby minimální mzdy podle nařízení vlády o minimální mzdě
avšak za všechny takové případy nejvýše do limitu uvedeného v § 222 odst. 4, ZZVZ. Na navýšení
jednotkové ceny za 1 hodinu v důsledku zvýšení minimální mzdy nemá dodavatel právní nárok a
taková změna vyžaduje dohodu smluvních stran a uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

19. Práva zadavatele
Účastníkům zadávacího řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se
zadavatelem.
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s účastí
v zadávacím řízení.

Práva zadavatele:










právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona;
právo na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele v souladu
s ust. § 98 zákona;
právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona;
právo odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a další informace k veřejné zakázce
uveřejňovat na profilu zadavatele;
právo na vysvětlení nabídky v případě nejasností v nabídce účastníka zadávacího řízení;
zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem zadávacího řízení u třetích
osob a ten je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost;
právo vyloučit ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat
podmínky stanovené v zadávací dokumentaci;
právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný dodavatel
na opakovanou písemnou výzvu zadavatele odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k
uzavření smlouvy;
právo zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Dodavatel plně souhlasí se
zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto
smlouvou souvisejících;
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právo odpovědi na dotazy uchazečů a další informace uveřejňovat na profilu zadavatele.

Účastníkům zadávacího řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se
zadavatelem.
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s účastí
v zadávacím řízení.

20. Přílohy
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky pro část 1 až 5
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy o poskytování služeb pro část 1
Závazný návrh smlouvy o poskytování služeb pro část 2
Závazný návrh smlouvy o poskytování služeb pro část 3
Závazný návrh smlouvy o poskytování služeb pro část 4
Závazný návrh smlouvy o poskytování služeb pro část 5
Příloha č. 3 - Kalkulace ceny pro část 1
Kalkulace ceny pro část 2
Kalkulace ceny pro část 3
Kalkulace ceny pro část 4
Kalkulace ceny pro část 5
Příloze č. 4 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek kvalifikace pro část 1 až 5
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dodavatele o střetu zájmů pro část 1 až 5
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele ke smluvním podmínkám včetně příloh této smlouvy část 1 až 5

V Pardubicích dne:

Za zadavatele:

………….…………………………………………
Ing. František Lešundák
místopředseda představenstva

.……………….………………………………….
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.
člen představenstva
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