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Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)
1

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytování nadstandardních zdravotních služeb nehrazených
z veřejného zdravotního pojištění pro zaměstnance zadavatele (dále také „pacienty“) v rámci
zaměstnaneckých benefitů, a to v níže uvedených lokalitách. Bližší specifikace předmětu
plnění je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD, a v cenových tabulkách
pro jednotlivé části veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 2 ZD.
Veřejná zakázka (dále také
na 7 samostatných částí takto:

jen

„VZ“)

je

rozdělena

podle

lokalit

plnění

- 1. část: Poskytování nadstandardní zdravotní péče v Praze
- 2. část: Poskytování nadstandardní zdravotní péče v Brně
- 3. část: Poskytování nadstandardní zdravotní péče v Ostravě
- 4. část: Poskytování nadstandardní zdravotní péče v Hradci Králové
- 5. část: Poskytování nadstandardní zdravotní péče v Plzni
- 6. část: Poskytování nadstandardní zdravotní péče v Českých Budějovicích
- 7. část: Poskytování nadstandardní zdravotní péče v Ústí nad Labem
Dodavatel je oprávněn podat nabídku jak na některou část či některé části VZ,
tak na všechny části VZ.
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV
Název
Různé zdravotnické služby
Lékařská praxe a související služby
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číslo
85140000-2
85120000-6

Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel jistotu nepožaduje.
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Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v návrhu smlouvy, jehož
univerzální vzor pro všechny části VZ tvoří přílohu č. 1 ZD. Tento návrh smlouvy je
pro dodavatele závazný, přičemž dodavatel do návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem
požadované (žlutě označené) údaje, ostatní náležitosti není oprávněn jakkoli měnit. Stačí,
aby dodavatel předložil jeden návrh smlouvy pro všechny části VZ, na které podává
nabídku. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením každé smlouvy s vybranými
dodavateli doplnit do čl. IV odst. 2 písm. p) návrhu smlouvy další závazky, ke kterým se tito
dodavatelé v rámci příslušných částí VZ zavázali v souvislosti s hodnocením podle bodu 6
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ZD (tj. na základě vyplněných čestných prohlášení pro příslušné části VZ, jejichž vzory tvoří
přílohu č. 4 ZD).
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Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

5.1

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu pro každou část VZ, na kterou
podává nabídku, tak, že vyplní veškerá žlutě podbarvená pole v cenové tabulce
pro příslušnou část VZ (viz příloha č. 2 ZD). Ceny uvedené v cenové tabulce zahrnují
veškeré náklady dodavatele spojené s plněním příslušné části VZ. Ceny se uvádí v Kč
bez DPH a zaokrouhlují se na dvě desetinná místa.

5.2

Pokud účastník některé ze žlutě podbarvených polí v cenové tabulce nevyplní
(nebo nevyplní žádné), může být z příslušné části zadávacího řízení vyloučen.

5.3

Předpokládaný počet pacientů v cenových tabulkách je uveden pouze za účelem
porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání služeb zadavatelem v souladu
se zákonem za období 48 měsíců (smlouva se uzavírá na dobu neurčitou). Zadavatel si
vyhrazuje právo uvedené služby čerpat dle svých skutečných potřeb, skutečný počet se
tak může od předpokládaného počtu lišit.

5.4

Celkové nabídkové ceny účastníků pro jednotlivé části VZ nesmí přesáhnout níže
uvedené maximální částky, jinak bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení
pro nesplnění zadávacích podmínek:
-
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6.1

6.2

pro 1. část veřejné zakázky (Praha): 4 308 000 Kč bez DPH,
pro 2. část veřejné zakázky (Brno): 344 000 Kč bez DPH,
pro 3. část veřejné zakázky (Ostrava): 291 000 Kč bez DPH,
pro 4. část veřejné zakázky (Hradec Králové): 258 000 Kč bez DPH,
pro 5. část veřejné zakázky (Plzeň): 128 000 Kč bez DPH,
pro 6. část veřejné zakázky (České Budějovice): 90 000 Kč bez DPH,
pro 7. část veřejné zakázky (Ústí nad Labem): 86 000 Kč bez DPH.

Hodnocení nabídek
Nabídky budou v každé části VZ hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti
a dle § 129 odst. 8 zákona níže uvedeným způsobem. Zadavatel stanovuje pro všechny
části VZ tato kritéria hodnocení o uvedených vahách:
1. Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)
- uvedená v cenové tabulce pro příslušnou část VZ (viz příloha č. 2 ZD)

40 %

2. Účast ve více částech VZ

35 %

3. Centralizace plnění do menšího počtu pracovišť

13 %

4. Osobní doprovod pacienta

8%

5. Zajištění parkovacího stání

4%

Bodová hodnota nabídky v kritériu „Celková nabídková cena“ bude stanovena jako
poměr nejnižší celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH) a celkové nabídkové ceny
hodnocené nabídky (v Kč bez DPH), vynásobený 100, tedy:
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bodová hodnota nabídky
v kritériu „Celková
=
nabídková cena“

nejnižší celková nabídková cena (v Kč
bez DPH)
celková nabídková cena
hodnocené nabídky (v Kč bez DPH)

*

100

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou
(v Kč bez DPH), která získá 100 bodů.
6.3

Bodová hodnota nabídky v kritériu „Účast ve více částech VZ“ bude stanovena jako
poměr počtu částí VZ, kterých se účastní účastník, jehož nabídka je hodnocena,
a nejvyššího počtu částí VZ, kterých se účastní jeden účastník, vynásobený 100, tedy:
bodová hodnota nabídky
v kritériu „Účast ve více =
částech VZ“

počet částí VZ, kterých se účastní
účastník, jehož nabídka je hodnocena
nejvyšší počet částí VZ, kterých se účastní
jeden účastník

*

100

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, který se zaváže (sám
a/nebo prostřednictvím poddodavatelů) poskytovat zdravotní služby v co nejvyšším
počtu lokalit, které zadavatel poptává (ideálně ve všech 7 lokalitách), tj. který se bude
k okamžiku hodnocení nabídek účastnit nejvyššího počtu částí VZ.
6.4

Bodová hodnota nabídky v dalších kritériích bude přidělena na základě údajů
uvedených účastníkem v příloze č. 4 ZD - Čestné prohlášení dodavatele s uvedením
seznamu poskytovatelů zdravotních služeb a údajů rozhodných pro hodnocení
nabídek. Toto vyplněné a podepsané čestné prohlášení předloží účastník pro každou
část VZ, na kterou podává nabídku, samostatně.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby již v nabídce, resp. v příloze č. 4 ZD, v rámci
každého kritéria hodnocení uvedli všechny rozhodné údaje, na jejichž základě bude
možné bez veškerých pochybností rozhodnout o splnění všech podmínek požadovaných
k získání příslušného počtu bodů. V opačném případě, tj. např. v případě nejasností
nebo neúplného uvedení rozhodných údajů, zadavatel nepřistoupí k udělení příslušného
počtu bodů, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna
v rámci kritérií hodnocení.

6.5

Bodová hodnota nabídky v kritériu „Centralizace plnění do menšího počtu
pracovišť“ bude stanovena jako poměr počtu pracovišť u nabídky s nejnižším počtem
pracovišť a počtu pracovišť u hodnocené nabídky, vynásobený 100, tedy:
bodová hodnota nabídky
v kritériu „Centralizace
=
plnění do menšího počtu
pracovišť“

počet pracovišť u nabídky s nejnižším
počtem pracovišť
počet pracovišť u hodnocené nabídky

*

100

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, který se zaváže v rámci
příslušné části VZ poskytovat zdravotní služby v co nejnižším počtu pracovišť
účastníka a/nebo jeho poddodavatelů, tj. pacient bude co nejméně nucen provádět
přesuny mezi více pracovišti (ideálně budou všechna vyšetření provedena na 1
pracovišti); nabídka takového účastníka získá 100 bodů.
Pracovištěm se pro tyto účely rozumí jedna budova nebo jeden areál budov, který tvoří
jeden funkční celek (např. areál polikliniky či nemocnice).
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6.6

Bodová hodnota nabídky v kritériu „Osobní doprovod pacienta“ bude stanovena tak,
že jako výhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, který se zaváže v rámci
příslušné části VZ zajistit každému zaměstnanci zadavatele osobní doprovod
koordinátora zdravotní péče mezi jednotlivými vyšetřeními a zajistí tak jeho rychlou
a bezproblémovou orientaci ve všech pracovištích účastníka a/nebo jeho poddodavatelů.
Osobní doprovod může vykonávat více koordinátorů. Pacient se při příchodu
na příslušné pracoviště ohlásí u koordinátora, jehož kontaktní údaje bude mít
k dispozici, a ten ho doprovodí na každé vyšetření k příslušnému lékaři či odbornému
pracovníkovi (do ordinace nebo do čekárny) a oznámí lékaři či odbornému
pracovníkovi příchod pacienta. V případě, že účastník zajistí doprovod dle výše
uvedeného, obdrží 100 bodů, v opačném případě 0 bodů.

6.7

Bodová hodnota nabídky v kritériu „Zajištění parkovacího stání“ bude stanovena tak,
že jako výhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, který se zaváže v rámci
příslušné části VZ zajistit na všech svých pracovištích a/nebo pracovištích svých
poddodavatelů alespoň 1 parkovací stání pro zaměstnance zadavatele, které bude možné
po celou dobu trvání nadstandardní lékařské prohlídky bezplatně využít (pokud nebude
obsazeno jiným zaměstnancem zadavatele). V případě, že účastník zajistí parkovací
stání dle výše uvedeného, obdrží 100 bodů, v opačném případě 0 bodů.

6.8

V rámci každé části VZ provede hodnotící komise hodnocení jednotlivých nabídek tak,
že jednotlivé bodové hodnoty nabídky podle výše uvedených kritérií hodnocení
vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Takto vzniklé číselné hodnoty za všechna
kritéria se sečtou, čímž vznikne celkové číselné ohodnocení nabídky. Celkové číselné
ohodnocení nabídek bude matematicky zaokrouhleno na dvě desetinná místa.

6.9

Na základě celkového číselného ohodnocení nabídek stanoví hodnotící komise pořadí
výhodnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka,
která dosáhne nejvyššího celkového číselného ohodnocení. Pokud by více nabídek
dosáhlo stejného číselného ohodnocení, pak je pro pořadí těchto nabídek rozhodující
vyšší počet bodů v kritériu „Účast ve více částech VZ“, a pokud by se příslušní
účastníci účastnili ve stejném počtu částí VZ, tak kritérium „Celková nabídková cena“.

7
7.1

Požadavky zadavatele na kvalifikaci – pro všechny části VZ
Základní způsobilost

7.1.1 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona
předložením čestného prohlášení (jehož univerzální vzor pro všechny části VZ
tvoří přílohu č. 3 ZD), z něhož bude vyplývat, že se nejedná o dodavatele, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla
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nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
7.1.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 7.1.1 písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu 7.1.1
písm. a) splňovat:
o tato právnická osoba,
o každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
o osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
7.1.3 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
o zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu 7.1.1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
o české právnické osoby, musí podmínku podle bodu 7.1.1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v bodu 7.1.2 a vedoucí pobočky závodu.
7.1.4 Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou
osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení
pro právnickou osobu (oba vzory viz příloha č. 3 ZD). Stačí, aby dodavatel předložil
jedno čestné prohlášení pro všechny části VZ, na které podává nabídku.
7.1.5 Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopii čestného prohlášení. Zadavatel
však dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude od vybraného
dodavatele vyžadovat předložení čestného prohlášení v originálu či úředně
ověřené kopii, pokud již nebylo v zadávacím řízení předloženo.
7.2

Profesní způsobilost

7.2.1 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
podle § 77 odst. 1 zákona předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
7.2.2 Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopii výše uvedeného dokladu /písm. a)/.
7.2.3 Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedeného dokladu
/písm. a)/ předložením čestného prohlášení (jehož univerzální vzor pro všechny
části VZ tvoří přílohu č. 3 ZD). Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba,
předkládá čestné prohlášení pro fyzickou osobu. Podává-li nabídku dodavatel,
právnická osoba, předkládá čestné prohlášení pro právnickou osobu (oba vzory viz
příloha č. 3 ZD). Stačí, aby dodavatel předložil jedno čestné prohlášení
pro všechny části VZ, na které podává nabídku.
7.2.4 Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje,
aby již v nabídkách předložili originál či úředně ověřenou kopii výše uvedeného
dokladu /písm. a)/. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje,
že před uzavřením smlouvy bude od vybraného dodavatele vyžadovat předložení
výše uvedeného dokladu /písm. a)/ v originálu či úředně ověřené kopii, pokud již
nebyl v zadávacím řízení předložen.
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7.3

Stáří dokladů o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona (tj. čestné prohlášení dodavatele
dle bodu 7.1 ZD) a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního
rejstříku či jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
7.4

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V souladu s § 81 zákona v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
V souladu s § 45 odst. 3 zákona pokud zákon nebo 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.
7.5

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
7.6

Jednotné evropské osvědčení

Dodavatel je také oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů k prokázání své kvalifikace
předložením jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona.
Zadavatel však upozorňuje dodavatele, že předložení jednotného evropského osvědčení
nezbavuje vybraného dodavatele povinnosti předložit před uzavřením smlouvy originály
či úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, neboť jednotné evropské osvědčení slouží
pouze jako předběžný doklad prokazující splnění kvalifikace.
7.7

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

8

Požadavky na způsob zpracování nabídky

8.1

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pro každou část VZ jen jednu nabídku.

8.2

Nabídka bude předložena písemně, a to v českém jazyce, není-li v této ZD
v konkrétních případech stanoveno jinak.
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8.3

Nabídka dodavatele musí obsahovat:

8.3.1 Identifikační údaje dodavatele (stačí, aby dodavatel předložil 1x své
identifikační údaje pro všechny části VZ, na které podává nabídku), tj.:


obchodní firmu nebo název dodavatele, sídlo, právní formu, identifikační číslo
osoby (bylo-li přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,



obchodní firmu nebo jméno a příjmení dodavatele, místo podnikání, identifikační
číslo osoby (bylo-li přiděleno), pokud jde o fyzickou osobu,



osobu/osoby oprávněnou/oprávněné jednat a podepisovat za dodavatele,



kontaktní osobu (jméno a příjmení, telefon, e-mail),



telefon,



e-mail,



identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenou a zpřístupněnou).

8.3.2 Návrh smlouvy (jehož univerzální vzor pro všechny části VZ tvoří přílohu č. 1
ZD) doplněný v požadovaných (žlutě označených) ustanoveních. Stačí, aby
dodavatel předložil jeden návrh smlouvy pro všechny části VZ, na které podává
nabídku.
8.3.3 Vyplněnou cenovou tabulku (viz příloha č. 2 ZD) - samostatně pro každou část
VZ, na kterou dodavatel podává nabídku.
8.3.4 Vyplněné a podepsané čestné prohlášení dodavatele s uvedením seznamu
poskytovatelů zdravotních služeb a údajů rozhodných pro hodnocení nabídek
(viz příloha č. 4 ZD) – samostatně pro každou část VZ, na kterou dodavatel
podává nabídku. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit veškeré údaje uvedené
v tomto čestném prohlášení. Ukáže-li se některý z uvedených údajů jako
nepravdivý, zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení podle § 48
odst. 2 písm. c) zákona.
8.3.5 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7 ZD.
Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
V případě podpisu dokumentu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost
v dokumentu výslovně uvedena a v nabídce bude přiložena kopie této plné moci.
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Ostatní

9.1

Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém
jazyce, není-li ZD stanoveno jinak.

9.2

Ve všech částech VZ si zadavatel v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy
s vybraným dodavatelem vyhrazuje právo provést vizuální kontrolu všech pracovišť,
na kterých budou jednotlivá vyšetření vybraným dodavatelem a/nebo jeho
poddodavateli prováděna. Předmětem kontroly bude ověření údajů uvedených
v čestném prohlášení dodavatele s uvedením seznamu poskytovatelů zdravotních služeb
a údajů rozhodných pro hodnocení nabídek (viz příloha č. 4 ZD) pro příslušnou část
VZ. Ukáže-li se některý z uvedených údajů jako nepravdivý, zadavatel může vyloučit
účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona. Dále bude předmětem
kontroly ověření dodržování příslušných právních a hygienických předpisů vztahujících
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se na danou činnost, kontrola čistoty a technického stavu pracovišť, používaných
zařízení a pomůcek určených k poskytování zdravotních služeb, vč. namátkové kontroly
funkčnosti takových zařízení a pomůcek. Za tímto účelem je vybraný dodavatel (a jeho
případní poddodavatelé) povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost. Termín
provedení kontroly bude avizován s minimálně týdenním předstihem. V případě zjištění
závažných nedostatků zadavatel vyzve vybraného dodavatele k provedení nápravy,
a pokud tak vybraný dodavatel ve stanovené lhůtě neučiní, bude ze zadávacího řízení
vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.
9.3

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje registrován jako dodavatel v elektronickém
nástroji E-ZAK (https://ezak.cnb.cz).

9.4

Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz/) nebo datové schránky
zadavatele (ID datové schránky: 8tgaiej).

10 Lhůta pro podání nabídky a způsob podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. ledna 2021 v 10:00 hodin.
Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.cnb.cz/
Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka) jsou
dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/.
V souvislosti s podáním pouze elektronických nabídek se veřejné otevírání nabídek nekoná.
Otevírání nabídek bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

11 Variantní řešení nabídek
Zadavatel variantní řešení nabídek neumožňuje.

12 Vyhrazená změna závazku
12.1 Zadavatel si ve všech částech VZ vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 3 zákona možnost
použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových zdravotních služeb
v rámci nadstandardní zdravotní péče poskytované v rámci benefitů
zaměstnancům zadavatele. Možnost změny závazku je právem zadavatele, které
zadavatel může, ale nemusí využít. Předpokládaná hodnota vyhrazené změny
závazku je:
-

pro 1. část veřejné zakázky (Praha): 1 163 000 Kč bez DPH,
pro 2. část veřejné zakázky (Brno): 96 000 Kč bez DPH,
pro 3. část veřejné zakázky (Ostrava): 82 000 Kč bez DPH,
pro 4. část veřejné zakázky (Hradec Králové): 71 000 Kč bez DPH,
pro 5. část veřejné zakázky (Plzeň): 35 000 Kč bez DPH,
pro 6. část veřejné zakázky (České Budějovice): 25 000 Kč bez DPH,
pro 7. část veřejné zakázky (Ústí nad Labem): 23 000 Kč bez DPH.
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12.2 V případě, že zadavatel přistoupí ke změně závazku, nabídkové ceny nových
zdravotních služeb budou včetně jejich specifikace předmětem samostatné veřejné
zakázky zadávané zadavatelem v jednacím řízení bez uveřejnění.
12.3 V souladu s ustanovením § 100 odst. 3 písm. c) zákona stanovuje zadavatel
předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb takto: změnu závazku uplatní
zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném v souladu s ustanovením § 66
zákona nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku
(tj. veřejnou zakázku specifikovanou v této ZD), přičemž rozsah poskytnutí nových
služeb je uveden v bodě 12.1 této ZD. Zadavatel si vyhrazuje přistoupit ke změně
závazku ve více jednacích řízeních bez uveřejnění.

13 Přílohy
Příloha č. 1 ZD – Návrh smlouvy – univerzální pro všechny části VZ
Příloha č. 2 ZD – Cenové tabulky – pro každou část VZ samostatně
Příloha č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele ke kvalifikaci – univerzální pro všechny části
VZ
Příloha č. 4 ZD – Čestné prohlášení dodavatele s uvedením seznamu poskytovatelů
zdravotních služeb a údajů rozhodných pro hodnocení nabídek –
pro každou část VZ samostatně
V Praze dne 14. prosince 2020

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Ladislav Zelenka
ředitel odboru správy majetku

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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