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VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1

Předmětem veřejné zakázky je výkon kompletních ochranných, bezpečnostních a
strážních služeb (dále jen „služba“) v areálu zadavatele v rozsahu stanoveném zadávací
dokumentací.

1.2

Zadavatel dále požaduje, aby v případě požadavku zadavatele z důvodu nastalé
nutnosti, účastník zadávacího řízení zajistil operativní posílení výkonu fyzické ostrahy na
příslušném místě plnění.

1.3

Službou fyzické ostrahy se rozumí ochrana majetku (věcí movitých a nemovitých) ve
vlastnictví nebo správě zadavatele a ochrana zdraví a života pracovníků zadavatele a
ostatních osob přítomných v objektech v užívání zadavatele.

1.4

Před zahájením výkonu fyzické ostrahy poskytovatel (dodavatel) zajistí (případně na
výzvu zadavatele předloží – viz článek 14. této ZD) vnitřní předpis poskytovatele
(dodavatele) pro výkon ostrahy areálu nemocnice, plán a organizaci fyzické ostrahy ve
střeženém objektu nazvaný „Směrnice pro výkon ostrahy“. Tento vnitřní předpis bude
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vycházet ze specifikace předmětu plnění. Zaměstnanci poskytovatele (dodavatele)
budou povinni se s vnitřním předpisem prokazatelně seznámit. Vnitřní předpis by měl
obsahovat základní informace o střeženém objektu, organizaci a řízení fyzické ostrahy,
režimová a organizační opatření, systémy technické ochrany, právní zásady zásahů
fyzické ostrahy, řešení mimořádných událostí apod.
1.5

Předmětem plnění jsou následující činnosti:
a) Vnější a vnitřní střežení areálu včetně jeho jednotlivých objektů proti
neoprávněnému vniknutí třetích osob, k zabránění havárií elektřiny, plynu a vody a
vzniku požárů či jiných událostí ohrožujících majetek zadavatele,
b) pravidelná preventivní pochůzková činnost v areálu a budovách a střežení
stávajícím kamerovým systémem,
c) dohled nad dodržováním návštěvních hodin,
d) dohled nad dodržováním čistoty a pořádku,
e) bránění vzniku škod, předcházení vandalismu,
f) zamezení obtěžování zaměstnanců, návštěvníků objektů závadovými osobami
(závadové osoby jsou míněny osoby zjevně pod vlivem omamných nebo
psychotropních látek, či s těmito látkami, jakkoliv manipulující, zloději, osoby
chovající se násilně nebo osoby, které poškozují majetek zákazníka, zaměstnanců
nebo návštěvníků),
g) klíčová služba – správa a evidence, výdej a příjem,
h) okamžitá reakce na mimořádné události včetně potřebného zásahu provedeného
v mezích technických a fyzických možností zasahujícího vlastní zásahovou
skupinou a okamžité nahlášení události dle jejího charakteru Policii ČR, HZS ČR či
záchranné službě, případně MP Č.L.
i) napojení elektronicky zabezpečených objektů areálu na pult centrální ochrany
(PCO) - seznam objektů uveden v příloze č.6 těchto ZP,
j) zajištění výjezdů zásahové skupiny v případě poplachového signálu, či na vyžádání
objednavatele, či jinými okolnostmi souvisejícími s výkonem služby – garance
dojezdového času ze základny: PANIC tlačítko - 5 min, výjezd na poplach – 15 min,
k) kompatibilita s instalovaným systémem JABLOTRON 100 včetně tísňových
tlačítek, ovládání pomocí mobilní aplikace (např. zamčení zón, narušení apod.)
l) zajištění nepřerušenosti provozu PCO – napojení na dieselagregát.

1.6

Specifikace stanovišť fyzické ostrahy v objektech zadavatele:
Jedná se o pohyblivé stanoviště fyzické ostrahy, kdy bezpečnostní pracovník v rámci
vymezeného venkovního a vnitřního prostoru daného objektu zajišťuje kontrolní
obchůzkovou činnost, prochází jednotlivá pracoviště, dohlíží na klid a pořádek uvnitř,
popř. vně objektů a provádí další činnosti dle pokynů odpovědné osoby zadavatele.

1.7

Požadavky na bezpečnostní pracovníky:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Jsou v pracovněprávním vztahu k účastníkovi zadávacího řízení,
splňují požadavky na odbornou způsobilost, tzn., jsou držiteli Osvědčení o
profesní kvalifikaci pro výkon povolání Strážný (kód 68 008-E) nebo Pracovník
dohledového centra (kód 68 003-H) jako vyššího stupně profesní kvalifikace,
odpovídající komunikační schopnost – znalost českého jazyka na úrovni rodilého
mluvčího,
bez záznamu v evidenci Rejstříku trestů fyzických osob,
fyzická způsobilost (zdatnost) k předmětné činnosti,
vystupování a chování na odpovídající úrovni,
psychické vlastnosti umožňující bezkonfliktní výkon fyzické ostrahy, styk s
veřejností a bezproblémové zvládání mimořádných událostí,
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h)
i)
1.8

spolehlivost ve výkonu fyzické ostrahy a při obsluze technického zařízení,
absolvování proškolení v rozsahu stanoveném zadavatelem.

Specifikace výstroje:
a) Bezpečnostní pracovníci jsou povinni při výkonu ostrahy nosit stejnokroj (uniformu)
odpovídající povaze vykonávané činnosti a ročnímu období. Stejnokroj bude
opatřen logem poskytovatele služeb fyzické ostrahy.
b) Bezpečnostní pracovníci musí být viditelně označeni osobním identifikačním
průkazem (visačkou s fotografií), jménem a příjmením a osobním identifikačním
číslem.

1.9

Rozsah časového plnění služeb:
A.

Areál NsP Česká Lípa, a.s.

pracovní dny, víkendy a svátky
pracovní dny, víkendy a svátky

B.

2 pracovníci bezpečnostní služby
2 pracovníci bezpečnostní služby

nepřetržitě
nepřetržitě

1 pracovník bezpečnostní služby
1 pracovník bezpečnostní služby

Obchůzka

pracovní dny:
ve dnech pracovního volna

C.

06:00 – 18:00 hod.
18:00 – 06:00 hod.

Zásahová jednotka

dle potřeby
Kalkulace výpočtu hodin je podrobně uvedena v příloze č.5 – Rozpis hodin ostrahy.

1.10 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky (CPV):

Bezpečností služby
Strážní služby
Provádění dozoru

kód: 79710000-4
kód: 79713000-5
kód: 79714000-2

1.11 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 9.000.000, - Kč bez
DPH.
1.12 Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je sídlo zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova
1849, 470 01 Česká Lípa.
Požadované termíny plnění
Po ukončení výběrového řízení, předpoklad říjen 2022.
Doba Plnění
S vybraným dodavatelem služby bude uzavřena Smlouva na dobu určitou, a to na 4
roky.
1.13 Podmínky odpovědného zadávání
Při přípravě zadávacích podmínek bylo postupováno v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ, podle
kterého je zadavatel při vytváření zadávacích podmínek povinen za předpokladu, že to
bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu
ZZVZ.
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INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

2.1

Zadavatel bude při komunikaci s účastníky postupovat v souladu s ustanovením § 213
ZZVZ prostřednictvím komunikačního rozhraní systému JOSEPHINE.

2.2

Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace, resp.
elektronického podávání nabídek mezi zadavatelem a účastníky.

2.3

Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 4 – Požadavky
na elektronickou komunikaci.

2.4

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace lze zaslat výše uvedeným způsobem
nejpozději 7 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek, pak zadavatel
není povinen požadované vysvětlení poskytnout.

2.5

Zjistí-li zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se objevily objektivní důvody
vedoucí ke změně zadávacích podmínek (vysvětlení zadávací dokumentace), zadavatel
si vyhrazuje právo přijmout opatření k nápravě a zadávací podmínky změnit a současně
přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek s ohledem na rozsah a závažnost změny,
vyžaduje-li to charakter vysvětlení zadávací dokumentace.

2.6

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou všem známým zájemcům doručeny
prostřednictvím systému JOSEPHINE. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle, nebo nepředá vysvětlení
do 3 pracovních dnů od doručení žádosti, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst.
4 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek prodlouží.
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DOKLADY K PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE

3.1. Základní způsobilost
Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to způsobem
stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

3.2. Profesní způsobilost
Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to
předložením následujících dokladů:
a)

Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b)

Oprávněním k podnikání se pro toto zadávací řízení rozumí oprávnění vydané podle
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, tzn. předložení zejména státního povolení k provozování živnosti
„Ostraha majetku a osob“, popřípadě jiné oprávnění obdobného charakteru, které
odpovídá předmětu plnění tohoto zadávacího řízení.

3.3. Technická kvalifikace
Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou kapacitou lidských zdrojů a
odborných schopností a zkušeností pro plnění předmětu veřejné zakázky. Za tímto
účelem zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ stanovil následující kritéria technické
kvalifikace a způsob jejich prokázání:
a)

Zkušenost s realizací obdobných zakázek prokáže dodavatel, který níže uvedeným
způsobem doloží, že v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení řádně
poskytoval alespoň 3 obdobné zakázky, jejímž předmětem bylo poskytování služeb
fyzické ostrahy majetku o min. finančním objemu těchto služeb provedených
5
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dodavatelem alespoň 1.500.000,- Kč bez DPH za rok, a to za každou službu a
s přístupem veřejnosti v objemu 500 lidí denně.
Realizaci obdobných zakázek prokáže dodavatel předložením seznamu obdobných
zakázek a osvědčeními objednatelů o jejich řádném plnění nebo jinými
rovnocennými doklady. Z předložených dokladů musí být zřejmé:
- předmět obdobné zakázky, který musí odpovídat výše uvedené definici obdobné
zakázky,
- realizační finanční objem obdobné zakázky,
- doba plnění obdobné zakázky,
- identifikace objednatele včetně telefonického spojení
Z předložených dokladů musí být patrné i postavení dodavatele v dodavatelském
systému (generální dodavatel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a jeho podíl na
plnění obdobné zakázky. K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace
může dodavatel použít rovněž obdobné zakázky, jejichž plnění realizoval společně s
jinými dodavateli v rozsahu, v jakém se na plnění této obdobné zakázky sám podílel,
nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění obdobné zakázky sám
podílel.
b) Dodavatel uvede jméno osoby, která bude plnit funkci vedoucího ostrahy objektu
a prokáže, že splňuje alespoň následující minimální požadavky na odbornou kvalifikaci
a praxi:
– Minimálně úplné střední odborné vzdělání nebo středně odborné vzdělání bez maturity;
– osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný – kód profesní kvalifikace 68008-E;
– praxe v řízení fyzické ostrahy min. 3 roky;
– trestní bezúhonnost.
Zadavatel si vymezuje, že osoba vedoucího ostrahy bude v pracovním nebo
obdobném poměru k dodavateli.
c) Účastníci předloží osvědčení o vzdělávání a odborné způsobilosti nejméně u 8
fyzických osob, které budou v rámci plnění veřejné zakázky provádět bezpečnostní
služby. Konkrétně zadavatel požaduje předložit ve vztahu k těmto fyzickým osobám
jejich seznam s uvedením jména, příjmení a osvědčení o získání jejich profesní
kvalifikace Strážný – kód profesní kvalifikace 68-008-E.
d) Účastník doloží certifikát o řádném provozování monitorovacího softwaru JABLONET
PRO.

3.4. Podmínky společné pro prokazování způsobilosti a kvalifikace
3.4.1. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti
a kritérií kvalifikace mohou být v nabídce v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ předloženy v
prosté kopii.
3.4.2. Zadavatel nepřipouští v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit v nabídce
požadované doklady čestným prohlášením.
3.4.3. Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění
základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke
6
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kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost. Tento
seznam nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je
vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
3.4.4. Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 a následných ZZVZ. Tento
certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
3.4.5. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
3.4.6. Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné
správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje
neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
3.4.7. Zadavatel má v souladu s § 45 odst. 1 v návaznosti na § 46 odst. 1 ZZVZ právo kdykoliv
v průběhu zadávacího řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění způsobilosti a
kritérií kvalifikace, v takovém případě je účastník zadávacího řízení povinen takové
doklady v požadované lhůtě předložit.
3.4.8. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku, nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
musí v souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
3.4.9. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se ve smyslu § 81 ZZVZ
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
3.4.10. Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení
dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s § 45 odst.
3 ZZVZ předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají
bez překladu.
3.4.11. Dodavatel může v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ prokázat určitou část technické
kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje),
prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit:
- výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné
osoby;
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ takovou jinou osobou;
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění 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
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odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby referenční zakázky nebo
odbornou kvalifikaci osob odpovědných za plnění zakázky, pak musí písemný
závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke
kterým se prokazované kritérium vztahuje.
3.4.12. V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník
zadávacího řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) požaduje, aby v
nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá,
jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu
příslušné části veřejné zakázky. Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat,
která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s
poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění
v rámci dané části veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob.
Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob za
plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené smlouvy musí
odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat, přičemž rozsah plnění
jednotlivých osob musí být zřejmý i v případě, že osoby společně podávající nabídku
ponesou společnou a nerozdílnou odpovědnost ze splnění závazků vyplývajících se
smlouvy na veřejnou zakázku.
3.4.13. Má-li být předmět zakázky plněn několika osobami společně a za tímto účelem
podávají společnou nabídku, musí každá z nich v souladu s § 82 ZZVZ prokázat
splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně. Profesní způsobilost
dle § 77 odst.2 ZZVZ (pokud byla zadavatelem vymezena), a dále kritéria ekonomické
a technické kvalifikace musí prokázat každý z dodavatelů v rozsahu odpovídajícím
jeho faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění veřejné zakázky.
3.4.14. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu s § 88 ZZVZ povinen
nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů
od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel
může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost nevzniká,
pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále
splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že
dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího
řízení.
3.4.15. Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení
vyloučen.
4

PODDODAVATELÉ

4.1

Zadavatel v souladu s § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení v rámci
součinnosti před uzavřením smlouvy (dle čl. 13 těchto ZP) předložil seznam významných
poddodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a věcného rozsahu plnění.

4.2

U poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje účastník zadávacího řízení určitou
část kvalifikace, musí účastník zadávacího řízení do nabídky předložit doklady dle bodu
3.4.12 předchozího článku těchto ZP.

4.3

Seznam významných poddodavatelů se stane přílohou smlouvy. Změna významného
poddodavatele a rozsahu jeho plnění je možná po písemném oznámení zadavateli s tím,
že aktualizace poddodavatelů může být provedena předložením nového seznamu.
Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace
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(v souladu s čl. 3.4.12 těchto ZP), je možná pouze po písemném odsouhlasení
zadavatelem a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné
části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako
poddodavatel původní.
4.4

Významní poddodavatelé, kteří nebudou v době součinnosti před uzavřením smlouvy
známi a zapojí se do plnění veřejné zakázky následně, identifikuje vybraný dodavatel
nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. V této souvislosti bude
seznam poddodavatelů aktualizován způsobem uvedeným výše v odst. 4.3. těchto ZP.

5

JISTINA

Zadavatel požaduje v souladu s § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty za nabídku ve výši 200.000,- Kč
(slovy: dvěstětisíckorunčeských) Jistota může být účastníkem zadávacího řízení
poskytnuta pouze jednou z těchto forem:
5.1

Složením peněžní částky na účet zadavatele
Pro poskytnutí jistoty formou vkladu peněžní částky na účet zadavatele je tento účet
č.: 183452738/0600, variabilní symbol: IČO účastníka, ve zprávě pro příjemce uvede
účastník své obchodní jméno.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty sdělením údajů o
provedené platbě (případně předložením kopie dokladu o provedené platbě) a zároveň
uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje uvolněnou jistotu vrátit.

5.2

Bankovní zárukou
vystavenou v plné požadované výši ve prospěch zadavatele ve smyslu § 2029 až 2039
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky musí její platnost začínat
nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek. Účastník je povinen zajistit
platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty vymezené zadavatelem v čl. 12
těchto ZP, a to i v případech, kdy se běh zadávací lhůty přeruší z důvodů uvedených v
§ 246 ZZVZ.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty elektronickým
originálem záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného
(příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka poskytne zadavateli plnění až
do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele
v případech vymezených v § 41 odst. 8 ZZVZ, tedy v případech, kdy účastníku
zadávacího řízení zanikla účast v zadávacím řízení po jeho vyloučení podle § 122 odst.
7 ZZVZ nebo dle § 124 odst. 2 ZZVZ.

5.3

Pojištěním záruky
ve smyslu § 2868 až 2870 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky musí platnost pojištění začínat
nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek. Účastník je povinen zajistit
platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty vymezené zadavatelem v čl. 12
těchto ZP, a to i v případech, kdy se běh zadávací lhůty přeruší z důvodů uvedených v
§ 246 ZZVZ.
Poskytnutí jistoty touto formou prokáže účastník zadávacího řízení v nabídce
předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek vyplatit zadavateli
jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ, tedy v případech, kdy účastníku
zadávacího řízení zanikla účast v zadávacím řízení po jeho vyloučení podle § 122 odst.
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7 ZZVZ nebo dle § 124 odst. 2 ZZVZ. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že
pojištěným je účastník zadávacího řízení a oprávněnou osobou, která má právo na
pojistné plnění, je zadavatel.
5.4

Pokud nejsou bankovní záruka nebo prohlášení pojistitele vyhotoveny v českém jazyce,
musí být přiložen rovněž jejich překlad do českého jazyka. Podmínky pro uvolnění jistoty
jsou uvedeny v § 41 odst. 6 ZZVZ.

6

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně
vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně
DPH.

6.2

V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude nabídková cena do systému
vložena formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE
(http://josephine.proebiz.com).

6.3

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v členění uvedeném v Titulním listu nabídky (dále
jen cenový formulář), jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 těchto ZP. Cenový formulář
je ve formátu Excel a bude obsahovat identickou cenovou nabídku jako elektronický
formulář. V případě neshody však bude mít přednost nabídka uvedená v elektronickém
formuláři. Vyplněný cenový formulář se stane po podpisu smlouvy její přílohou.

6.4

Nabídková cena bude definována jako konečná a nejvýše přípustná. V nabídkové ceně
musí být obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné plnění předmětu veřejné
zakázky včetně dopravy, mzdových nákladů, provozních nákladů, nákladů na
administraci, přiměřený zisk účastníka zadávacího řízení a dalších možných nákladů
daného bezpečnostního pracovníka na místo plnění, včetně zohlednění podnikatelských
rizik na straně dodavatele.

6.5

Výše nabídkové ceny se může změnit pouze v případě legislativních změn sazby DPH,
nebo zvýšení minimální mzdy.

7

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

7.1

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou zpracovány v souladu s touto
výzvou, budou posouzeny a hodnoceny.

7.2

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek v
souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ a to podle následujících kritérií hodnocení.
Kritéria hodnocení

7.3

Váha

1.

Hodinová sazba na jednoho strážného vč. veškerých příplatků

90 %

2.

Součet jednotkových cen za ostatní služby

10 %

Údaje pro hodnocení všech níže uvedených kritérií zadavatel získá z nabídky účastníka
zadávacího řízení.
Hodnocení nabídek bude prováděno na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové
ceny, a to bodovací metodou, v souladu s dílčími kritérii hodnocení uvedenými níže a
seřazenými v sestupném pořadí podle jejich významu.
V rámci kritéria A bude hodnocena celková výše hodinové sazby na jednoho
strážného vč. veškerých příplatků v Kč bez DPH.
V tomto kritériu získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 100 bodů a každá další
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
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7.4

7.5

hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Získané bodové hodnoty budou
vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,9), čímž dojde k získání provážených bodů za
kritérium A.
V rámci kritéria B bude hodnocen součet jednotkových cen za ostatní služby v Kč
bez DPH.
V tomto kritériu získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 100 bodů a každá další
hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Získané bodové hodnoty budou
vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,1), čímž dojde k získání provážených bodů za
kritérium B.
Celkové hodnocení nabídek podle ekonomické
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny:

výhodnosti

na

základě

Provážené body získané účastníkem zadávacího řízení v rámci kritéria A a kritéria
B budou sečteny a na základě tohoto součtu stanoví hodnotící komise pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána
nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového součtu provážených bodů.
Veškeré výpočty budou v rámci hodnocení zaokrouhlovány na dvě desetinná
místa dle matematických pravidel.
V případě, že více nabídek bude obsahovat stejnou výši nabídkové ceny, rozhodne
o pořadí těchto nabídek pořadí zaslání do elektronického nástroje JOSEPHINE
s tím, že lépe bude hodnocená nabídka, která byla zaslána dříve.
7.6

Hodnocená kritéria
Název položky

Kritérium

Hodinová sazba na jednoho strážného vč. veškerých příplatků

A

Platba za měsíční monitorování objektů – 6 objektů
Platba za dokonaný výjezd na signál TÍSEŃ
Platba za měsíční komunikaci EZS s PCO
Platba za dokonaný výjezd zásahové hlídky na poplach
Platba za marný výjezd zásahové hlídky

B

Platba za dokonaný výjezd nad rámec sjednané služby
Platba za fyzické střežení objektu v případě narušení – (1 hodina)
Cena za připojení a střežení objektu na PCO – měsíční platba

8

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

8.1

Nabídku zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com). Nabídka musí být v
plném rozsahu zpracována v elektronické podobě.
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8.2

Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím nástroje
JOSEPHINE jsou uvedeny na:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Manual_registrace_CZ.pdf
https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Zkraceny_navod_ucastnika.pdf

8.3

Nabídku dodavatel předloží v českém nebo slovenském jazyce.

8.4

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl a
všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

8.5

Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému
JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com) a přiložení požadovaných písemných
dokumentů účastníka formou příloh, které musí být opatřeny razítkem a podpisem
účastníka. Přílohy budou předloženy v tomto jednotném členění:
A. Titulní list nabídky (viz příloha č. 1 těchto ZP), obsahující identifikační údaje účastníka
a jeho čestné prohlášení o akceptaci smlouvy
B. Doklady k prokázání kvalifikace dle bodu č.3 zadávací dokumentace
C. Předložení kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu), jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s
minimální výší pojistné částky 30.000.000, - Kč.
D. Přílohy (nepovinné)

8.6

Účastník, který v předmětném zadávacím řízení podá nabídku, nesmí být současně
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníka, který podal více nabídek
samostatně nebo společně s jinými účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou,
jejímž prostřednictvím jiný účastník prokazuje kvalifikaci v tomtéž zadávacím řízení.

9

OBCHODNÍ PODMÍNKY

9.1

Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o poskytování
ochranných a bezpečnostních služeb, jehož závazný text je uveden v příloze č. 2 těchto
ZP.

9.2

Účastník nepředkládá do nabídky návrh smlouvy. Závazný text smlouvy bude
vyplněn až před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny
veškeré údaje podbarvené šedě – zejména se jedná o vlastní identifikaci účastníka
zadávacího řízení (dodavatele), nabídkovou cenu, číslo účtu pro platby faktur, jméno
zástupce dodavatele ve věcech smluvních a technických a apod.

9.3

Účastník je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení o tom, že
závazný text návrhu smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.

9.4

Smluvní ustanovení obsažené v závazném návrhu smlouvy nesmí účastník zadávacího
řízení podstatným způsobem měnit ani doplňovat (ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ) mimo
části vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako nesplnění
zadávacích podmínek a účastník může být ze zadávacího řízení vyloučen.

9.5

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má
dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek
ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 2 těchto ZP.

10

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1 Organizovaná prohlídka místa plnění se nekoná. V případě zájmu je možné sjednat
12
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prohlídku individuálně. Kontaktní osobou ve věci prohlídky místa plnění je:

- Vedoucí technické a provozní podpory, Lenka Kadlečková, Tel: +420 739 500 466.
10.2 Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na
ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich
závaznosti.
11

TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK

11.1 Nabídky je možné podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím portálu
JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com).
11.2 Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo jiným způsobem, než je
uvedeno v zadávacích podmínkách se pohlíží, jako by nebyla podána. O této skutečnosti
zadavatel bezodkladně dodavatele písemně vyrozumí.
11.3 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 20. 10. 2022 v 10:00 hod.
11.4 Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude
provedeno elektronicky ve smyslu ustanovení § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne
bez přítomnosti účastníků.
12

ZADÁVACÍ LHŮTA

12.1 Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze
zadávacího řízení odstoupit.
12.2 Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací
lhůta činí 120 kalendářních dní.
12.3 Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle
§ 246 ZZVZ.
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SOUČINNOST K VÝBĚRU DODAVATELE

13.1 Zadavatel je dle § 122 odst. 1 ZZVZ povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka, jehož
nabídka byla podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.
13.2 Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel písemně vyzve vybraného
účastníka k předložení:
1. originálů nebo úředně ověřených dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá
k dispozici,
2. dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo
kvalifikaci dodavatele, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si
je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a) ZZVZ.
13.3 Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel v případě vybraného účastníka, který
je českou právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č.
527/2020 Sb. upravujícího evidenci skutečných majitelů, z evidence skutečných majitelů
podle téhož zákona (dále jen „skutečný majitel“). Vybraného dodavatele, který je
českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, jehož údaje nelze zjistit
z evidence skutečných majitelů, zadavatel ze zadávacího řízení vyloučí. K zápisu
zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení
dodavatele se nepřihlíží.
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13.4 Vybraného účastníka, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve k předložení
výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li
takové evidence:
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným
majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob dle předchozího bodu
k vybranému účastníkovi, který je zahraniční právnickou osobou. Těmito
doklady jsou zejména:
− výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
− seznam akcionářů,
− rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,
− společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
13.5 Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli požadované doklady ve lhůtě
stanovené v písemné výzvě, přičemž zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit nebo
prominout její zmeškání.
13.6 V případě, že účastník zadávacího řízení požadované doklady nepředloží nebo
zadavatel zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení dle § 48 odst. 2 nebo může
prokázat naplnění důvodů podle § 48 odst. 5 písm. a) až c) ZZVZ, zadavatel tohoto
účastníka ze zadávacího řízení vyloučí.
13.7 Pokud je vybraný účastník akciovou společností, pak je zadavatel dle § 48 odst. 9 ZZVZ
povinen na základě údajů uvedených v obchodním rejstříku ověřit, zda má vydány
výlučně zaknihované akcie. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení
vybraného účastníka ze zadávacího řízení. V případě akciové společnosti se sídlem
v zahraničí bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.
13.8 Povinnost vyloučit účastníka ve smyslu odst. 13.6. se nevztahuje na akciové společnosti
v 100 % vlastnictví státu, obce nebo kraje.
13.9 Po rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení
oznámí výběr dodavatele v souladu s § 123 ZZVZ.
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UZAVŘENÍ SMLOUVY

14.1 Při uzavření smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 ZZVZ.
14.2 Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost k uzavření
smlouvy, a to tak, aby mohla být smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po uplynutí
lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ.
14.3 V rámci součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ je
vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli:
a) Návrh smlouvy připravené v souladu s čl. 9 těchto ZP a všechny požadované
přílohy návrhu smlouvy, pokud nebyly předloženy v nabídce nebo je zadavatel již
nemá k dispozici.
b) Doklady o pojištění v rozsahu dle článku 5 návrhu smlouvy.
c) Seznam poddodavatelů.
d) Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předloží zpracovanou směrnici
pro výkon strážní služby, která bude přílohou č. 1 smlouvy.
14.4 Neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy může být důvodem pro vyloučení
vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 124 odst. 2 ZZVZ.
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15 DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
15.1 Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal
nabídku, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně
s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
prokazuje kvalifikaci, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.
15.2 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ.
15.3 Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení s
výjimkou případů vymezených v § 40 ZZVZ.
15.4 Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení
zadávacího řízení.
15.5 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, příp. vyjasnit
informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
15.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
15.7 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění v rámci vymezené části veřejné
zakázky.
15.8 Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
15.9 Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o střetu zájmů“), se obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v
§ 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %
účasti společníka v obchodní společnosti, nesmí účastnit zadávacích řízení podle ZZVZ
jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje
kvalifikaci. Zadavatel je podle zákona o střetu zájmů povinen takovou obchodní
společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti
uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je
neplatné.
15.10 Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky zadávacího
řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
15.11 Zadavatel si dále vyhrazuje právo níže vymezený okruh informací, které budou
dodavatelem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky, zveřejnit v rámci
transparentnosti řízení na internetu. Informacemi, ke kterým si zadavatel vyhrazuje právo
na jejich uveřejnění jsou zejména: název dodavatele, IČO dodavatele, nabídková cena
dodavatele, termín podání nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy a údaje z
nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením
zadávacího řízení právo na zveřejnění informací nezaniká. Účastí v zadávacím řízení
bere dodavatel na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými
bude v průběhu zadávacího řízení nakládat výše uvedeným způsobem.
16 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
16.1 Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
16.2 Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení
účastníka zadávacího řízení.
16.3 Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejní zadavatel smlouvy v registru
smluv za pomoci automatického strojového převodu textu.
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16.4 Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému
postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla
újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 ZZVZ nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví,
nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí
stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

Za zadavatele:
podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Marek
Datum: 2022.09.19
Marek
15:00:23 +02'00'

…………………………………
Ing. Pavel Marek
předseda představenstva
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