
109942/A/2018-SOV
Čj.: UZSVM/A/56503/2018-SOV

Zadávací dokumentace
1.

Zadavatel

1.1.

Informace o zadavateli

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
12800, Praha, Nové Město
IČO: 69797111
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Mgr. Ing. Kateřina Arajmu
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Hana Jelínková
tel.: +420 225 776 906
email: LudmilaHana.Jelinkova@uzsvm.cz

2.

Informace o veřejné zakázce

2.1.

Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího řízení

Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Pracovnělékařské služby pro Ústředí
a Územní pracoviště v hl. m. Praze
Veřejná zakázka na služby
N006/18/V00029873
Veřejná zakázka malého rozsahu („VZMR“)
Otevřená výzva

Tato zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Pokud jsou uváděny odkazy na
paragrafy zákona, pak je tak činěno pouze analogicky. Zadavatel je povinen se řídit pouze
§ 6 ZZVZ.
Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím Národního elektronického nástroje, systémové číslo
NEN N006/18/VV00029873.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb.
2.2.

Předmět veřejné zakázky

Stručný popis předmětu VZ:
Zadavatel (dále také i „ÚZSVM“) požaduje zajištění níže uvedených služeb v souladu
s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách, ve
znění pozdějších předpisů, kdy obsahem pracovnělékařských služeb (dále jen „PLS“) je:
a) provádění pracovnělékařských prohlídek (vstupní, preventivní, mimořádné, periodické)
a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání,
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b) poradenství - zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy,
nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první
pomoci,
c) dohled - pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.
Ke dni vyhlášení veřejné zakázky se jedná o předmětné služby pro cca 250 zaměstnanců
s místem výkonu práce na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, přičemž pracovní
činnosti jsou zařazeny do kategorie první.
Zadavatel požaduje, aby poskytovatel měl sídlo ordinace v obci, ve které sídlí zadavatel –
tedy v hl. městě Praze.
Poznámka:
Uvedená podmínka je příznivá pro široký okruh poskytovatelů PLS, protože zahrnuje dostatečný
prostor zájemcům a zároveň je tato podmínka příznivá pro zadavatele „ÚZSVM“, a to zejména
z hlediska nižší časové náročnosti pro jednotlivé zaměstnance/zaměstnavatele a rovněž
finančních nákladů při zajišťování PLS. S ohledem na výše uvedené tato podmínka není
diskriminační, jedná se o oprávněný požadavek zadavatele.

Název položky

Kód z NIPEZ

Název z NIPEZ

Pracovnělékařská
služba

85147000-1

Pracovnělékařská
služba

Kód z CPV
85147000-1

Název z CPV
Pracovnělékařská
služba

2.3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je:
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti anebo do
vyčerpání finančního limitu ve výši 481 200 Kč bez DPH, tj. 523 284 Kč s DPH, a to podle toho,
která z těchto skutečností nastane dříve.
Místo plnění veřejné zakázky: Území hlavního města Prahy, lokality vymezené dle dílčích
objednávek zadavatele.
3.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota VZ činí: 481 200 Kč bez DPH, tj. 523 284 Kč s DPH.
4.
4.1.

KVALIFIKACE
Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a způsob jejího prokázání

Čestným prohlášením (možno využít přiložený vzor – viz Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení),
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka.
4.2.

Profesní způsobilost

4.2.1

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a způsob jejího prokázání

Čestným prohlášením (možno využít přiložený vzor – viz Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení),
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka.
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4.2.2

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ a způsob jejího prokázání

Dle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění platných předpisu, může být uchazečem o poskytování pracovnělékařských služeb jen
dodavatel s oprávněním k poskytování zdravotních služeb pro obor všeobecného praktického
lékařství nebo pro obor pracovního lékařství.
Dodavatel je povinen prokázat odbornou způsobilost k výkonu pracovnělékařských
služeb, a to tak, že v nabídce předloží kopii platného rozhodnutí o udělení oprávnění
k poskytování zdravotních služeb pro obor všeobecného praktického lékařství nebo obor
pracovního lékařství vydané příslušným krajským úřadem v souladu se zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platných
předpisů.
4.3. Další možnosti prokázání kvalifikace
Dodavatel může prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle
§ 77 ZZVZ prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen “SKD“),
a to v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu z SKD prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Zadavatel přijme výpis z SKD, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní
způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis z SKD starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí
přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
prokázat kvalifikaci dodavatele v rozsahu uvedeném v certifikátu.
4.5. Pravost dokladů
Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály
či úředně ověřené kopie dokladů.
Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je
oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
Pokud zadavatel vyžaduje 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. Doklad ve slovenském jazyce
a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen
čestným prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy 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.
4.6. Předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy
Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy vyžádat od vybraného dodavatele
předložení originálu nebo ověřených kopií prokazující splnění kvalifikace, pokud je již nemá
k dispozici.
5.
a)

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Pro účely hodnocení obsahově srovnatelných nabídkových cen, které by odpovídaly
předpokládanému rozsahu veřejné zakázky podle stanovené předpokládané hodnoty
stanovené za celou dobu plnění veřejné zakázky, jsou v tabulce (viz čl. 6 bod 6.2.1.)
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doplněny předpokládané počty odběru pracovnělékařský prohlídek, počty
poradenství a školení první pomoci spolu s počty hodin dohlídek na pracovišti.

hodin

b)

Všechny ceny musí být zpracovány podle členění uvedeného v tabulce čl. 6 odst. 6.2.1.

c)

Všechny ceny v tabulce musí být vyplněny.

d)

Dílčí nabídková cena za předpokládaný počet pracovnělékařských prohlídek musí být
vypočtena jako násobek odměny za 1 pracovnělékařskou prohlídku x předpokládaný počet
pracovnělékařských prohlídek.

e)

Dílčí nabídková cena za předpokládaný počet hodin poradenství a školení první pomoci
musí být vypočtena jako násobek odměny za 1 hodinu poradenství a školení první pomoci
x předpokládaný počet hodin poradenství a školení první pomoci.

f)

Dílčí nabídková cena za předpokládaný počet hodin dohlídky na pracovišti pomoci musí být
vypočtena jako násobek odměny za 1 hodinu dohlídky na pracovišti x předpokládaný počet
hodin dohlídek na pracovišti.

g)

Jednotkové nabídkové ceny (tj. odměna za pracovnělékařskou prohlídku /vstupní,
periodickou, mimořádnou/, odměna za 1 hodinu poradenství a školení první pomoci
a odměna za 1 hodinu dohlídky na pracovišti) musí zahrnovat veškeré náklady
poskytovatele spojené s poskytováním výše uvedených služeb (tyto náklady jsou režijním
nákladem poskytovatele), které je povinen zahrnout do jednotkové nabídkové ceny
a zahrnují zejména tyto náklady: výdaje, materiál, doprava, poplatky, pojištění, vypracování
lékařského posudku, zapůjčení pomůcek, vyhotovení záznamu z pravidelného dohledu,
vyšetření dle jednotlivých vyhlášek apod. za všechny práce, služby, dodávky (materiál)
a jiné aktivity nebo činnosti poskytovatele nebo jeho poddodavatelů související
s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

h)

Jednotkové nabídkové ceny musí být cenami konečnými a platnými po celou dobu platnosti
smlouvy.

i)

Nabídkové ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.

Doba potřebná k zajištění PLS vyplývá z Vyhlášky č. 79/2013, o provedení některých ustanovení
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče).
6.
6.1.

HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritéria hodnocení
Zadavatel bude nabídky hodnosti podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu s DPH, kterou dodavatel doplní
do webového formuláře pro tvorbu nabídky.
Nabídkové ceny doplněné jak do webového formuláře pro tvorbu nabídky, tak do Přilohy č. 1
ZD_Závazný návrh smlouvy a Přílohy č. 2 ZD_Nabídkový list, musí být shodné.

Kritérium hodnocení č. K001 – Celková nabídková cena s DPH.
Nabídky budou hodnoceny na základě níže uvedených kritérií hodnocení a jim příslušejících vah:

Číslo
K001

Název kritéria
Celková nabídková cena
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Váha v %
100

Subkritéria
NE

6.2.

Způsob hodnocení nabídek

6.2.1. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Celková nabídková cena (tj. součet cen
za poskytnutí předpokládaného množství PLS), viz Příloha č. 2 ZD_Nabídkový list.
Hodnocena bude celková nabídková cena za předpokládaný odběr PLS v Kč s DPH
zaokrouhlena na dvě desetinná místa.
Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč s DPH
za předpokládaný počet PLS za 48 měsíců.
Dílčí nabídková
cena za předpoklád.
počet PLS v
Kč s DPH

výše DPH

Celková nabídková cena za provedení
1 pracovnělékařské prohlídky (v Kč bez DPH a s DPH), tj.:
vstupní

15%

280

0,00

0,00

Celková nabídková cena za provedení
1 pracovnělékařské prohlídky (v Kč bez DPH a s DPH), tj.:,
periodické

0%

220

0,00

0,00

Celková nabídková cena za provedení
1 pracovnělékařské prohlídky (v Kč bez DPH a s DPH), tj.:
mimořádné

0%

100

0,00

0,00

Celková nabídková cena za poskytnutí 1 hodiny
poradenství a školení první pomoci (v Kč bez DPH a s DPH)

21%

20

0,00

0,00

Celková nabídková cena za provedení 1 hodiny dohlídky na
pracovišti (v Kč bez DPH a s DPH)

21%

40

0,00

0,00

x

x

0,00

0,00

Dílčí hodnotící kritérium

Celková nabídková cena za předpokládaný odběr PLS
za 48 měsíců

Jednotková
smluvní cena
bez DPH

Dílčí nabídková
cena za
předpoklád.
počet PLS v
Kč bez DPH

Předpoklád.
počet PLS za 48
měsíců

x

Poznámka:
Výše uvedenou tabulku bude účastník vyplňovat v samostatné příloze – Příloha č. 2
ZD_Nabídkový list.
6.2.2. Další pravidla pro hodnocení nabídek
V případě, že by v rámci hodnocení veřejné zakázky byly vyhodnoceny jako ekonomicky
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení dvě (nebo i více) nabídky (se stejnými hodnotami),
zadavatel vybere nabídku účastníka zadávacího řízení, který podal nabídku s nižší nabídkovou
cenou za provedení 1 vstupní pracovnělékařské prohlídky.
Upozornění:
Zadavatel žádá, aby nabídkové ceny vč. DPH, byly uváděny (v NEN, v závazném návrhu
smlouvy a v Příloze č. 2 ZD_Nabídkový list) zaokrouhleny na 2 desetinná místa.
6.3.

Způsob stanovení pořadí nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou
výhodnost nabídek hodnotit dle nejnižší celkové nabídkové ceny za předpokládaný počet PLS
podle výše celkové nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka je s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou.
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7.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní podmínky zadavatel stanovil v návrhu smlouvy, který předkládá jako přílohu č. 1 ZD
Závazný návrh smlouvy. Dodavatel do návrhu smlouvy doplní žlutě podbarvená pole (zbývající
nevyplněná, barevně neoznačená, pole budou doplněna až ve smlouvě s vybraným
dodavatelem). Ostatní náležitosti není dodavatel oprávněn jakkoli měnit. Dodavatelem upravený
návrh smlouvy, předloží zadavateli v nabídce.
V případě, že dodavatel shledá v návrhu smlouvy nejasnosti, vyžádá si od zadavatele dodatečné
informace.
Dodavatelem upravený návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních
předpisů vztahujících se k provádění této veřejné zakázky.
8.

TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

8.1.

Lhůta a způsob pro podání nabídek

Nabídky musí být podány nejpozději do 14 ledna 2019, do 10:00 hod.
Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli.
Za včasné doručení odpovídá dodavatel.
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje ve
strukturované podobě nastavené v Národním elektronickém nástroji (blíže viz čl. 10 zadávací
dokumentace).
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.
Nabídku je dodavatel povinen podat v češtině, a to v souladu se zadávacími podmínkami (odst.
4.5. zadávací dokumentace tím není dotčen).
Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem
hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot
v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel
postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení nabídky, v jiné
veličině či formě než zadavatel požadoval.
9.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek nebude veřejné.
10.

Další informace K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá v českém jazyce.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím
Národního
elektronického
nástroje
(NEN)
na
adrese
profilu
zadavatele
https://nen.nipez.cz/profil/uzsvm.
V rámci profilu zadavatele u vybrané veřejné zakázky je nutná registrace dodavatele do tohoto
systému, přičemž tato registrace je zdarma.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes
profil zadavatele provedli potřebnou registraci. Řádná registrace dodavatele je nezbytná, aby
mohl dodavatel využívat všechny funkcionality systému NEN (především seznámit se zadávacími
podmínkami veř. zakázky a podat nabídku).
Pod níže uvedeným odkazem je uvedena uživatelská příručka popisující registraci a podání
nabídky https://nen-ref.nipez.cz/UzivatelskeInformace/UzivatelskePrirucky (sekce DODAVATEL).
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V případě potřeby kontaktujte uživatelskou podporu NEN na tel. čísle: + 420 841 888 841, nebo
na e-mailu Hotline@nipez.cz.
11.1.

Variantní řešení nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
11.2. Další informace technické povahy
Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního
elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.
11.3. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez
předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel není schopen
lhůtu dodržet, musí přiměřeně prodloužit lhůtu pro dodání nabídek. Zadavatel vysvětlení uveřejní
v NEN, včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas.
11.4. Zadavatel si vyhrazuje právo
• změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty
pro podání nabídek;
• kdykoli zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu;
• vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení;
• neuzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který neposkytl součinnost, přičemž
si zadavatel vyhrazuje právo jednat o uzavření smlouvy s dalším účastníkem zadávacího
řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledků hodnocení nabídek. Zadavatel může tento
postup do uzavření smlouvy použít opakovaně;
• odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil;
• rozhodnutí o vyloučení dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele;
• uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele včetně uvedení
cen jednotlivých dodavatelů.
11.5. Obsah nabídky
Nabídka dodavatele musí obsahovat zejména:


identifikační údaje dodavatele (název nebo obchodní firma dodavatele, sídlo nebo místo
podnikání, IČO, právní forma, je-li dodavatel právnickou osobou),



doplněný návrh smlouvy (Příloha č. 1 ZD_Závazný návrh smlouvy), tj. doplnění všech
žlutě podbarvených polí uvedených ve smlouvě,



vyplněnou Přílohu č. 2 ZD_Nabídkový list,



doklady k prokázání splnění kvalifikace. Čestné prohlášení dodavatele musí být
podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Lze použít vzor uvedený v příloze
č. 3 ZD_Čestné prohlášení účastníka.



kopii / doklad o odborné způsobilosti – rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb vydané věcně a místně příslušným krajským úřadem dle zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění
pozdějších.
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Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou
k tíži dodavatele.
Za správnost vyhotovení: Ing. Ludmila Hana Jelínková, Ústředí a ÚP Praha

Příloha č. 1 ZD_Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 2 ZD_Nabídkový list
Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení účastníka

V Praze dne 20. prosince 2018

Mgr. Ing. Kateřina Arajmu
generální ředitelka
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