Příloha č. 1 zadávací dokumentace – specifikace
Pro běžný provoz Útulku je třeba zajistit průběžnou komplexní odbornou veterinární péči pro max.
78 koček a max. 205 psů, včetně dodávky veterinárních léčiv, klinických diet, speciálního krmiva,
zdravotnického materiálu, instrumentária apod. za těchto podmínek:


Veterinární lékař bude poskytovat pro MP Brno odbornou veterinární léčebnou a preventivní
činnost v Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační službě v Brně - Komíně (dále také
jen Útulek) v souladu s platnou legislativou a platným provozním řádem Útulku, který je
k dispozici přímo na Útulku nebo na internetové adrese: http://www.mpb.cz/provozni-radutulku/, tj. zejména pečovat o zdraví zvířat umístěných v Útulku, provádět jejich léčení
a ošetřování, předcházet nákazám a jiným hromadným onemocněním a napomáhat jejich
zdolávání;



pro výkon své odborné, diagnostické a léčebné veterinární činnosti bude využívat přednostně
ordinaci Útulku a jeho veterinární léčebné a diagnostické vybavení;



při podezření na závažné infekční onemocnění nebo při podezřelých okolnostech úhynu zvířete
bude Veterinární lékař bezodkladně hlásit tuto skutečnost Krajské veterinární správě Státní
veterinární správy pro Jihomoravský kraj a zajistí potřebné došetření ve specializovaném
pracovišti se zaměřením na vyloučení vztekliny nebo jiných nebezpečných nákaz;



o veterinární činnosti povede Veterinární lékař příslušnou dokumentaci (tj. zejména zdravotní
dokumentaci zvířat, přehled vykonaných veterinárních úkonů, zápisy o provedených kontrolách
péče o zvířata apod.) v souladu s platnou legislativou a platným provozním řádem Útulku (tato
dokumentace bude ve vlastnictví MP Brno a bude uložena v Útulku);



k zajištění potřebné péče o zvířata bude pro potřeby Útulku Veterinární lékař dodávat
veterinární léčiva, klinické diety, speciální krmiva, veterinární a zdravotnický materiál,
instrumentarium apod. Veterinární léčiva, klinické diety a speciální krmiva budou veterinárním
lékařem dodávána v množství potřebném pro jejich aplikaci jednotlivým zvířatům dle jejich
aktuálního zdravotního stavu a do doby jejich aplikace budou vlastnictvím veterinárního lékaře.

Podrobnější podmínky zajištění komplexní veterinární péče o zvířata a dodávek veterinárních léčiv,
klinických diet, speciálního krmiva, zdravotnického materiálu apod.:


veterinární lékař bude provádět klinické vyšetření při příjmu zvířete do karantény Útulku;



bude nezaměnitelně označovat zvířata elektronickým identifikačním mikročipem, nebo
tetováním;



bude vakcinovat všechna zvířata proti nákazám, zejména proti vzteklině;



před vyřazením zvířete z karantény bude provádět kontrolu zdravotního stavu zvířete;



u nemocných a zraněných zvířat bude provádět potřebnou léčbu s ohledem na závažnost
poranění a průběh nemoci a stanoví termíny jejich dalšího vyšetření a ošetření;



bude provádět vyšetření a ošetření zvířat na základě vlastních odborných poznatků a na základě
upozornění veterinárních techniků Útulku při změnách zdravotního stavu zvířat; bude provádět
vyšetření zvířat ošetřených v jeho nepřítomnosti a stanoví u těchto zvířat další léčebný postup;



bude provádět kastrace a sterilizace odchycených toulavých koček a podle potřeby kastrace
a sterilizace psů a koček umístěných v Útulku v závislosti na jejich zdravotním stavu a chování;



provedení veterinárně náročnějších a finančně nákladnějších chirurgických zákroků, jakož
i potřebu zavedení náročnějších a speciálních léčebných postupů bude předem konzultovat
s vedením Útulku;



euthanasii zvířete bude provádět pouze ze zákonem stanovených důvodů, bude-li současně
schválena vedoucím Útulku, nebo jeho zástupcem, a službu konajícím veterinárním technikem
Útulku; o provedení euthanasie musí být sepsán zápis podepsaný všemi uvedenými stranami,
který zůstane uložený ve zdravotní kartě zvířete;



bude periodicky kontrolovat výživný a zdravotní stav všech zvířat umístěných v Útulku;



preventivní veterinární dohled nad zvířaty umístěnými v Útulku bude provádět dle dohody
s ohledem na aktuální nákazovou a zdravotní situaci v Útulku a statutárním městě Brně,
nejméně však l x měsíčně; o provedení preventivního veterinárního dohledu, příp. zjištěných
nedostatcích, provede zápis do Knihy veterinární činnosti, která je trvale uložena ve veterinární
ordinaci útulku, vč. návrhu nápravných opatření;



bude zajišťovat komplexní veterinární péči o zvířata a dodávky veterinárních léčiv, klinických
diet, speciálního krmiva, zdravotnického materiálu, instrumentária apod. v součinnosti
s vedením Útulku a veterinárními techniky Útulku, kteří zajišťují ošetřování zvířat a péči
o zvířata v době jeho nepřítomnosti;



léčiva, klinické diety, speciální krmivo, jakož i další veterinární a zdravotnický materiál pro
potřeby výkonu veterinární činnosti v Útulku bude dodávat v potřebné jakosti a množství, se
zajištěním jejich dostatečné účinnosti, expirační doby a zdravotní nezávadnosti; tyto dodávky
bude provádět na základě předchozí osobní, telefonické, nebo e-mailové objednávky ze strany
veterinárních techniků Útulku, případně vedení Útulku;



dodávky veterinárních léčiv a přípravků bude provádět v množství potřebném pro jejich
aplikaci jednotlivým zvířatům dle jejich aktuálního zdravotního a početního stavu, případně
v návaznosti na potřebu zajištění plošných veterinárních opatření (protinákazová opatření,
hromadné odblešení, odčervení apod.);



bude provádět pravidelnou preventivní a léčebnou veterinární péči v Útulku 2x až 3x týdně dle
aktuálního početního a zdravotního stavu zvířat a s tím souvisejících potřeb útulku (ve dnech
pondělí a pátek, případně pondělí, středa, pátek), zpravidla v odpolední době od cca 12:00 hod.,
a to po dobu potřebnou k vykonání všech veterinárních úkonů u zvířat připravených Útulkem
k vyšetření a ošetření, pokud nebude s vedením Útulku dohodnuta jiná doba (doba potřebná
k provedení všech veterinárních úkonů u zvířat připravených k vyšetření a ošetření se pohybuje v
rozsahu 2 – 4 h. dle aktuální situace); přesun výkonu pravidelné veterinární léčebné a preventivní

péče o zvířata v Útulku na jiné dny je možný jen po předchozí dohodě s vedením Útulku, případně
s veterinárními techniky Útulku;



v akutních případech bude pro Útulek vykonávat veterinární pohotovost, tj. nezbytnou
veterinární lékařskou péči o zvířata i mimo dny a dobu stanovené k výkonu jeho pravidelné
veterinární činnosti (vč. sobot, nedělí, svátků a noční doby), a to na základě telefonické výzvy
veterinárních techniků útulku, příp. vedení Útulku, nebo v nočních hodinách (19:00 – 07:00 h.)
na základě výzvy strážníků odchytové a asanační služby MP Brno; pro tyto případy poskytne
veterinární lékař Útulku pohotovostní telefonní kontakt, jehož prostřednictvím bude moci být
akutní veterinárně – lékařský zásah vyžádán;



pohotovostní veterinární lékařskou péči o zvířata bude provádět ve veterinární ordinaci útulku,
případně v jiném veterinárním zařízení odpovídající odborné úrovně a vybavení;



v případech výzvy k provedení akutního veterinárně – lékařského zásahu dle předchozího
odstavce je veterinární lékař oprávněn vyžádat si informace o důvodech výzvy
a na základě informací podaných personálem útulku či strážníkem odchytové a asanační služby
posoudit a rozhodnout, zda je takový zásah skutečně nezbytný; sezná-li veterinární lékař,
že akutní veterinárně – lékařský zásah není v daném případě nezbytný, je oprávněn jeho
provedení odmítnout a vydat pokyn k předvedení zvířete k veterinární prohlídce v nejbližším
termínu pravidelné preventivní a léčebně veterinární péče o zvířata v útulku; v takovém případě
je však povinen vydat zaměstnancům MP Brno pokyny ke způsobu péče o zvíře, příp. k jeho
ošetření, a nese za další vývoj zdravotního stavu zvířete plnou odpovědnost;



provedení každého veterinárního úkonu zapíše do zdravotní karty zvířete a Knihy veterinární
činnosti, které budou trvale uloženy v Útulku;



provedení složitějších veterinárních zákroků (operace) bude v závislosti na jejich nezbytnosti
a potřebách konkrétního zvířete předem konzultovat s vedením útulku, příp. s veterinárními
techničkami útulku;



výkon všech provedených veterinárních úkonů a uskutečněné dodávky léčiv, klinických diet,
speciálního krmiva, jakož i dalšího veterinárního a zdravotnického materiálu si nechá potvrdit
službu konajícím veterinárním technikem Útulku v příslušných dodacích listech a platebních
výměrech, vždy ihned po ukončení preventivní a léčebné veterinární péče provedené v Útulku;



ve zvláštních případech (tj. zejména při zajištění veterinární pohotovosti na klinice
veterinárního lékaře, u operací zvířat, speciálních vyšetření, ošetření, příp. léčby, které budou
prováděny veterinárním lékařem mimo ordinaci Útulku) si výkon všech provedených
veterinárních úkonů a s tím souvisejících uskutečněných dodávek veterinárního
a zdravotnického materiálu nechá potvrdit v příslušných dodacích listech a platebních
výměrech službu konajícím veterinárním technikem v nejbližším termínu výkonu pravidelné
preventivní a léčebné veterinární péče o zvířata prováděné v Útulku, vyúčtování nákladů za
poskytnuté služby ve smluveném rozsahu budou v takovém případě předávány společně se
zvířetem;



dopravu do Útulku si zajistí individuálně, nebude zajišťována Útulkem;



bude dodržovat dohodnutý čas příchodu do Útulku k provedení pravidelné odborné veterinární
činnosti; nebude-li moci z vážných objektivních důvodů tento čas dodržet, oznámí Útulku
náhradní čas příchodu s dostatečným předstihem, aby nebyl narušen denní provoz útulku
a zaměstnanci Útulku mohli řádně a včas připravit zvířata k vyšetření a ošetření;



pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit do Útulku osobně k výkonu své pravidelné
odborné veterinární činnosti, či nemůže osobně zajistit provedení akutního veterinárně –
lékařského zásahu mimo dobu určenou k výkonu pravidelné odborné veterinární činnosti, je
povinen za sebe zajistit náhradu jiným veterinárním lékařem minimálně stejného vzdělání
a kvalifikace; v takovém případě nese za jeho veterinární léčebnou činnost plnou odpovědnost;



pokud v individuálních případech nelze potřebnou veterinární péči a úkony s tím spojené
z objektivních důvodů provést v ordinaci Útulku, zajistí po dohodě s vedením Útulku, případně
s veterinárními techniky Útulku, jejich provedení v jiném veterinárním zařízení odpovídající
odborné úrovně a veterinárního vybavení; náklady spojené s výkonem veterinární léčebné péče
o zvíře v jiném veterinárním zařízení budou MP Brno účtovány a fakturovány vždy pouze
veterinárním lékařem Útulku; bude-li se jednat o veterinární zařízení provozované třetím
subjektem, budou náklady spojené s výkonem veterinární léčebné péče o zvíře účtovány
a fakturovány veterinárním lékařem Útulku ve stejné výši, jak byly Veterinárnímu lékaři
fakturovány třetím subjektem;



převoz nemocných či zraněných zvířat do jiného veterinárního zařízení (mimo Útulek) zajišťují
podle aktuálních možností, potřeby a zdravotního stavu zvířete strážníci odchytové a asanační
služby MP Brno, nebo veterinární lékař; převoz nemocných či zraněných zvířat do jiného
veterinárního zařízení prováděný odchytovou a asanační službou MP Brno je omezen výhradně
na území statutárního města Brna;



je-li v odůvodněných případech nutná hospitalizace zvířat mimo Útulek po dobu delší než 1
den, veterinární lékař Útulku oznámí tuto skutečnost neprodleně veterinárním technikům
Útulku a dohodne s nimi další postup;



součástí poskytnuté veterinární péče je rovněž instruování veterinárních techniků Útulku
v oblasti péče o ošetřovaná zvířata v souladu s aktuálními poznatky týkajícími se podávání
veterinárních léčiv, způsobů ošetření zvířat a léčení jejich chorob;



mimo dobu určenou k výkonu své pravidelné odborné veterinární činnosti bude veterinární
lékař telefonicky dosažitelný pro účely provedení akutního veterinárně – lékařského zásahu
(pohotovostní přivolání veterinárního lékaře);



o předvídané nepřítomnosti je Veterinární lékař povinen informovat vedení Útulku
a vyžádat si jeho souhlas; pro případy nepřítomnosti je Veterinární lékař povinen zajistit
k výkonu odborné veterinární činnosti v Útulku stejně kvalifikovanou náhradu
podepsal
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