,
příspěvková organizace

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Vážení,
zadavatel veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy SNO“ zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 13/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ nebo „zákon“), Vás tímto informuje o zahájení veřejné zakázky a současně Vás vyzývá
k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v souladu se ZZVZ a zadávací dokumentací.

1.

Zadavatel

Sídlo
IČ/DIČ
Zastoupen

:
:
:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
47813750/CZ47813750
MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením na předmětnou veřejnou
zakázku smluvně zastoupen ve smyslu ust. § 43 zákona.
Zástupce zadavatele
se sídlem
IČ
DIČ
zastoupená
kontaktní osoba
tel., e-mail

2.

:
:
:
:
:
:
:

FMP advokátní kancelář v.o.s.
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava, Hrabová
267 85 331
CZ26785331
Mgr. Pavlem Pěnkavou, statutárním zástupcem
Renáta Bartošová
596 706 210, sekretariat@fmp-advokati.cz

Druh, předmět a rozsah veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou ve zjednodušeném režimu, jejímž předmětem je výběr
nejvhodnějšího dodavatele k zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové
organizace, zejména zabezpečení ostrahy a ochrany osob a majetku ve střežených objektech, poskytování informací
občanům a pacientům, kontrola vozidel, prevence negativních jevů, řešení krizových situací, zabezpečení klíčového
režimu, vybíraní poplatků za parkování vozidel, po období dvou (2) let. Předmětem dodávané služby bude soustavný
výkon bezpečnostních služeb a ostrahy objektů zadavatele. Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy objektů
zahrnuje činnosti uvedené v Přílohách ZD č. 3 a č. 4.
3.

Poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, včetně všech příloh způsobem, který umožňuje dálkový přístup na profilu
zadavatele:
https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
Zadávací dokumentace, včetně příloh, bude uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu zadávacího řízení.
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4.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:
26. února 2019 v 8:30 hodin.
Místo pro podání nabídek:
Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové
adrese: https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html
Způsob podání nabídek:
Podání nabídek k této veřejné zakázce je přípustné pouze v elektronické formě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Jiná forma podání nabídky není přípustná, a to včetně nabídky podané
prostřednictvím emailu či datové schránky!!! Nabídky podané v jiné formě než prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK nebude zadavatel vyhodnocovat, tyto budou VYŘAZENY a účastník bude ze
zadávacího řízení VYLOUČEN. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Nabídka bude vložena účastníkem ZŘ v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného
v el. nástroji E-ZAK, zaručujícím splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč.
absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich zpřístupnění.
Nabídky budou v elektronickém nástroji chráněny šifrováním jejich obsahu v souladu s požadavky stanovenými
Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 260/2016 Sb., v platném znění. Bližší podrobnosti a podmínky
nezbytné k užití elektronického nástroje jsou součástí zadávací dokumentace – Příloha č. 7.
5.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

5.1

a) splní základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) – e),
b) splní profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c),
c) splní technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b), d), j) a k).
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
5.1.1

Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, 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. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se
zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka české právnické osoby, musí podmínku
podle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, (iii) osoba
zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a (iv) vedoucí pobočky závodu. (§ 74 odst. 1
písm. a) zákona, § 74 odst. 2 a 3 zákona).
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1
písm. b) zákona),
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona),
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 (§ 74 odst. 1 písm. d) zákona).
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e)
zákona).
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Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
· výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k bodu 6.8 a) zadávací dokumentace,
· potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 6.8 b) zadávací dokumentace,
· písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu 6.8 b) zadávací dokumentace,
· písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu 6.8 c) zadávací dokumentace,
· potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 6.8 d) zadávací dokumentace
· výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 6.8 e) zadávací dokumentace.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
5.1.2

Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona.
Způsob prokázání dle § 77 odst. 1 zákona
Předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje. Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jeho obdobu podle
právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním jazyce s připojením jeho
překladu do českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce. V případě států, kde neexistuje evidence obdobná obchodnímu rejstříku v České republice, prokazuje
dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením, v němž prohlásí, že (i) řádně vznikl a
existuje podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, (ii) osoby podepisující jeho
jménem nabídku a související dokumenty jsou k tomu plně oprávněny a že (iii) je oprávněn k podnikání podle
právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště. Podává-li nabídku zahraniční osoba
prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží také výpis z českého obchodního rejstříku
vztahující se k této organizační složce.
Způsob prokázání dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis z živnostenského rejstříku.
5.1.3

Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) a l) ZZVZ

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 79 odst. 2 písm. b), d), j) a k) zákona
b) Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
Seznamem významných služeb (formou čestného prohlášení) – bezpečnostní služby a ostrahy pro zdravotnická
zařízení nebo ústavy sociální péče, včetně uvedení následujících údajů:
a)

Název zakázky:

b) Zadavatel (objednatel) a místo plnění:
c)

Stručná charakteristika zakázky, včetně specifikace rozsahu poskytnuté služby:

d) Cena v Kč bez DPH: za celkovou zakázku
e)

Doba poskytnutí od – do:

f)

Kontaktní osoba – tel., e-mail:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb, které realizoval za poslední 3
roky před zahájením zadávacího řízení, uvede alespoň jednu zakázku v minimální výši 1 mil. Kč bez DPH za období
12 po sobě jdoucích měsíců realizovanou dodavatelem pro jednoho objednatele – zdravotnické zařízení či ústavy
sociální péče, jejíž rozsah plnění trval nepřetržitě minimálně jeden rok (12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) a
předmětem plnění byl výkon nepřetržité fyzické ostrahy v počtu minimálně tří pracovníků v režimu 24hodin/7dní.
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam významných služeb předložený dodavatelem
pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě, že údaje uvedené
dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo dodavatele ze
zadávacího řízení vyloučit.
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d) Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým
osobám, které budou službu poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.
Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Minimální složení
realizačního týmu musí zahrnovat následující profese s požadovaným vzděláním a praxí:
 Manažer
- vzdělání bakalářského nebo magisterského typu
- doložitelná praxe min. 3 roky v řízení projektů fyzické ostrahy osob a majetku
 Vedoucí ostrahy
- vzdělání úplné středoškolské (s maturitou),
- doložitelná praxe min. 3 roky ve výkonu řízení týmů ostrahy osob a majetku,
- prokázání odborné způsobilosti – profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního
(zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo dokladem o uznání odborné
zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 Strážný
- prokázání odborné způsobilosti – profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního
(zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo dokladem o uznání odborné
zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

právního předpisu
kvalifikace podle

právního předpisu
kvalifikace podle

Seznam dle předchozího odstavce bude obsahovat:
 profesní životopisy členů realizačního týmu
 definování organizační struktury realizačního týmu odpovědného za realizaci veřejné zakázky s určením jejich
pracovních rolí
 prosté kopie prokazující vzdělání, praxi a odbornou způsobilost
Zadavatel požaduje, aby osoby, kterými dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních požadavků dle § 79 odst. 2
písm. d) Zákona, byly osobami, které se skutečně budou podílet na plnění veřejné zakázky. V případě změny uvedených
osob na základě vnějších objektivních příčin v průběhu realizace veřejné zakázky musí být daná osoba nahrazena
osobou, která bude splňovat dané požadavky na prokázání kvalifikace, a toto splnění prokáže zadavateli způsobem, jaký
byl požadován v této kvalifikační dokumentaci. Zadavatel musí tuto osobu písemně schválit. Výjimku tvoří pozice
Strážný, jejíž změnu nemusí zadavatel schvalovat za předpokladu, že náhradní osoba disponuje uvedenou kvalifikací.
j)

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) a k) zákona
Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění
VZ k dispozici.

Dodavatel je povinen předložit zadavateli před podpisem smlouvy vzorky nástrojů či pomůcek, provozních
a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici:
 jednotná uniforma s výrazným označením „OSTRAHA“ na přední a zadní části svrchní části uniformy pro
jednoduchou a rychlou identifikaci
 minimální vybavení obrannými prostředky (teleskopický obušek, pepřový sprej, svítilna, spojovací prostředek –
mobilní telefon nebo radiostanice)
5.2 Splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace je dodavatel oprávněn nahradit podepsaným
čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem a uvedenou
v zadávací dokumentaci splňuje nebo jiným evropským osvědčením dle § 53 odst. 4 ZZVZ.
5.3 Upozornění pro účastníky ZŘ
Zadavatel stanovuje, že doklady předkládané k prokázání kvalifikace mohou být doloženy v prosté kopii dle ust. §
45 odst. 1 zákona. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení. Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva bude v souladu s § 122 odst. 3
písm. a) ZZVZ povinen předložit originály nebo úředně ověřené kopie konkrétních dokladů o jeho kvalifikaci,
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pokud je již nemá zadavatel k dispozici (např. pokud již byly obsaženy v nabídce). Tyto doklady je třeba si včas
zajistit. Dodavatel tedy před podpisem smlouvy předkládá doklady o jeho kvalifikaci dle § 75 odst. 1 a § 77 odst. 1
ZZVZ. Účastník zadávacího řízení, který nepředloží doklady dle § 122 odst. 3 ZZVZ, bude zadavatelem vyloučen.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
6.

Technické podmínky

Technické podmínky nezbytné pro splnění veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 3 a 4 zadávací dokumentace.
V případě, že technické podmínky obsahují specifikace, které by určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, pak zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení.
7.

Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši 70.000,- Kč. Jistotu poskytne účastník ZŘ buď formou
složení výše uvedené peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. V případě,
kdy účastník zadávacího řízení jistotu poskytuje formou složení peněžní částky, musí tak učinit na účet zadavatele č. ú.
19-0633950217/0100 vedený u Komerční banky a.s., pod VS, kterým jej identifikační číslo účastníka.
Účastník ZŘ musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:
Variabilní symbol:
IČ účastníka ZŘ
Specifický symbol:
P19V00000020
8.

Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 podle jejich ekonomické výhodnosti, na základě
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle níže uvedených kritérií následovně:
Hodnotící kritéria
Pořadí dle váhy

Kritérium

Váha kritéria

1. kritérium

Hodinová sazba jednoho pracovníka ostrahy v Kč bez DPH
(činnosti specifikované v příloze ZD č. 3)

70%

2. kritérium

Hodinová sazba jednoho pracovníka ostrahy v případě požadavku
na zvýšenou ostrahu zaměstnanců nebo ordinací v Kč bez DPH
(činnosti specifikované v příloze ZD č. 4)

15%

3. kritérium

Hodinová sazba za provádění bezpečnostního poradenství v Kč
bez DPH

15%

1. hodnotící kritérium „Hodinová sazba jednoho pracovníka ostrahy v Kč bez DPH (činnosti specifikované v příloze ZD
č. 3)“
2. hodnotící kritérium „Hodinová sazba jednoho pracovníka ostrahy v případě požadavku na zvýšenou ostrahu
zaměstnanců nebo ordinací v Kč bez DPH (činnosti specifikované v příloze ZD č. 4)“
V rámci tohoto kritéria jde např. o situaci, kdy si zadavatel v případě vzniku bezpečnostního rizika (konflikt s pacientem
či další osobou, přímé ohrožení nebo napadení zaměstnanců nemocnice či pacienta) vyžádá okamžitý zásah a následný
dozor příslušného oddělení strážní službou.
3. hodnotící kritérium „Hodinová sazba za provádění bezpečnostního poradenství v Kč bez DPH“
V rámci tohoto kritéria si může zadavatel v průběhu plnění veřejné zakázky vyžádat navíc některé služby, jako jsou
osobní konzultace, analýza vzniklých rizik a následné navrhnutí řešení problémů dodavatelem služeb. Účastník tedy
uvede hodinovou hodnotu těchto služeb, zadavatel však není povinen si tuto službu objednat či ji v budoucnu využít.
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Dodavatel je povinen předložit nabídku s hodinovou sazbou všech třech kritérií.
Každé dílčí hodnotící kritérium má svou váhu vyjádřenou v procentech. Na základě součtu výsledných bodových hodnot
u jednotlivých nabídek, získaných ze součtu dílčích hodnotících kritérií, bude stanoveno pořadí vhodnosti jednotlivých
nabídek.
Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižším součtem hodinových sazeb všech 3 kritérií. Hodnocena bude cena v Kč bez
DPH. Jako nejvhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší celkové bodové hodnoty za všechna 3 kritéria.
Vzorec pro výpočet 1. hodnotícího kritéria: Bodová hodnota = 70 x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované
nabídky.
Vzorec pro výpočet 2. hodnotícího kritéria: Bodová hodnota = 15 x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované
nabídky.
Vzorec pro výpočet 3. hodnotícího kritéria: Bodová hodnota = 15 x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované
nabídky.

9.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami) je stanovena na 120 kalendářních dnů a začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
10.

Ostatní informace a údaje

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.500 000,00 Kč bez DPH za 2 roky.
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být učiněna prostřednictvím el. nástroje EZAK. Zadavatel v zákonné lhůtě zveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka ZŘ uveřejněním na profilu zadavatele. Dle § 53
odst. 5 zákona se v takovém případě rozhodnutí o vyloučení účastníka ZŘ považuje za doručené okamžikem uveřejnění
na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Dle § 53 odst. 5
zákona se v takovém případě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům
a všem dotčeným účastníkům ZŘ okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu
v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost.
Veškeré informace a údaje uvedené v této Výzvě a ostatních dokumentech, souvisejících s touto veřejnou zakázkou,
vymezují požadavky zadavatele na obsah nabídky na veřejnou zakázku. Tyto uvedené požadavky je dodavatel povinen
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky k VZ. Neakceptování požadavků zadavatele bude považováno za
nesplnění zadávacích podmínek s následným vyloučením dodavatele ze zadávacího řízení.
11.

Otevírání nabídek

Zadavatel provede po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevření obálek, čímž se rozumí zpřístupnění nabídek
v prostředí el. nástroje E-ZAK. Jelikož zadavatel připouští podávání nabídek pouze elektronickou podobou
prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, bude otevírání nabídek probíhat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení formou
zpřístupnění jejich obsahu oprávněné osobě zadavatele.
Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne dne 26. února 2019 v 9.00 hod. v zasedací místnosti zadavatele
Slezská nemocnice v Opavě, budova ředitelství-pavilon A, 1. patro.
V Opavě, dne 5. února 2019

Digitálně podepsal MUDr.

MUDr. Ladislav Ladislav Václavec, MBA
2019.02.05
Václavec, MBA Datum:
11:14:14 +01'00'

……………………………………………………………
za zadavatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
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