Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

„Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci
zdravotnických preventivních programů 2“

Zadavatel zakázky:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Ostrava-Vítkovice, ul. Jeremenkova 11, PSČ 703 00
IČO: 47672234

Stránka 1 z 24

Přílohy:
1. Krycí list nabídky a rekapitulace hodnotících kritérií
2. Smlouva na realizaci rehabilitačně rekondičních aktivit pojištěncům ČPZP (zvlášť pro každou
část zakázky)
3. Čestné prohlášení účastníka o prokázání základní způsobilosti
4. Čestné prohlášení poddodavatele o prokázání základní způsobilosti

Obsah
1.

PREAMBULE ................................................................................................................................. 3

2.

INFORMACE O ZADAVATELI ...................................................................................................... 3
2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ................................................................................................................. 3
2.2. POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE ..................................................................................... 3
2.3. KONTAKTNÍ OSOBY ............................................................................................................. 4
2.4. PROFIL ZADAVATELE .......................................................................................................... 4

3.

PŘEDMĚT ZAKÁZKY .................................................................................................................... 4

4.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY ........................................................................................... 14

5.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK ................................................................................... 15

6.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE .................................................. 16

7.

6.1.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST ............................................................................................... 16

6.2.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST .............................................................................................. 17

6.3.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE .............................................................................................. 17

6.4.

DALŠÍ POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ..................................................... 19

OBCHODNÍ PODMÍNKY ............................................................................................................. 19
7.1. NÁVRH SMLOUVY ............................................................................................................... 19
7.2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ..................................................................... 20

8.

POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ...................... 21
8.1. ZPŮSOB A FORMA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (DOPORUČENÍ ZADAVATELE)................ 21
8.2. POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ USPOŘÁDÁNÍ PÍSEMNÉ NABÍDKY .................................. 21
8.3. DALŠÍ POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY ........................................................................ 22

9.

ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK .............................................................................. 23

10.

MÍSTO A DATUM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK .................................................................................... 23

11.

PRÁVA ZADAVATELE ................................................................................................................ 23

12.

DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A UPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY ZADAVATELE..... 24

Stránka 2 z 24

1. PREAMBULE
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž jen „zákon o veřejných zakázkách“,
„zákon“ či „ZZVZ“) a v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy. Práva a povinnosti
neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit zástupci zadavatele
(VIA Consult a.s.) v písemné podobě (postačí emailem) nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím
lhůty stanovené pro podání nabídek.
Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele a odešle (včetně přesného
znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele) nejpozději 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby následující zadavatelem určené
významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem:
Realizace léčebného programu, ubytování a stravování.
Poddodavatelé, pomocí kterých zájemce o zakázku bude prokazovat kvalifikační předpoklady, se
musí podílet na realizaci zakázky v objemu odpovídajícím dokládané kvalifikaci. Tato povinnost bude
ze strany zadavatele kontrolována v průběhu celé realizace a porušení této povinnosti bude mít za
následek uplatnění sankcí ze strany zadavatele.

2. INFORMACE O ZADAVATELI

2.1. Základní údaje
Název:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Sídlo:

Ostrava-Vítkovice, ul. Jeremenkova 11, PSČ 703 00

IČO:

47672234

DIČ:

není plátce DPH

zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. AXIV, 545

2.2. Pověřená osoba zadavatele
Zástupcem, zastupujícím zadavatele v souladu s § 43 zákona, je VIA Consult a.s., Náměstí Svobody
527, 739 61 Třinec, IČ: 25084275.
Korespondenční adresa pobočky: VIA Consult a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno.
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2.3. Kontaktní osoby
Kontaktní osobou ve všech otázkách je Mgr. Bc. Milan Konečný, tel.: 605 201 156, e-mail:
zadavacirizeni@viaconsult.cz.

2.4. Profil zadavatele
Profilem zadavatele je adresa: http://cpzp.profilzadavatele.cz/

3. PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je poskytování rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických
preventivních programů pro zaměstnance organizací-pojištěnce ČPZP (dále též rehabilitačně
rekondiční péče nebo pobyt) pojištěncům ČPZP zaměstnaným na pracovištích se zvýšeným fyzickým
a psychickým zatížením, v organizacích, se kterými ČPZP uzavře smlouvu o poskytování finančního
příspěvku na úhradu rehabilitačně rekondiční péče (pobytu). Součástí předmětu veřejné zakázky je
rovněž ubytování a stravování a zajištění dalších činností uvedených v této zadávací dokumentaci a
jejích přílohách.
Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky (CPV) odpovídá položkám:
98332000-9

Lázeňské služby

85140000-2

Různé zdravotnické služby

85121200-5

Služby odborných lékařů

85142000-6

Služby středního zdravotního personálu

85312500-4

Rehabilitační služby

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastníci mohou podat nabídku na jednu
část, nebo na obě části veřejné zakázky.

Část I.: Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018 – 2021 v rámci zdravotnických
preventivních programů 2 – I.
Předpokládaná hodnota části I. činí: 11 580 270,- Kč bez DPH za jeden rok, tj. 46 321 080,- Kč
bez DPH za 4 roky (služba je osvobozena od DPH).
1. Pobyty budou zaměřeny na problémy dýchacích cest a pohybové problémy.
2. Součástí pobytu je využití přírodního léčivého zdroje v rozsahu unikátních procedur využívajících
přírodní léčivé vody minerální příznivých pro dýchací cesty a pohybová ústrojí a procedur
doplňujících.
3. Pobyty budou realizovány formou rehabilitačně rekondičního pobytu v zařízení splňujícím podmínky
přírodních léčebných lázní dle hlavy VI. zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů a části druhé vyhlášky
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č. 423/2001 Sb. kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a
vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních
léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě
přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o
zdrojích a lázních).
4. Účastník pobytu:
a. Účastníkem bude pouze pojištěnec ČPZP.
b. Seznam účastníků bude dodavateli předán organizací.
c. ČPZP vybaví účastníka voucherem obsahující tyto údaje: jméno a příjmení účastníka, datum
nástupu a délky pobytu.
d. Účastník bude dodavatelem prokazatelným způsobem seznámen s podmínkami a programem
pobytu.
e. V případě volné ubytovací kapacity umožní dodavatel, na základě individuálního požadavku
účastníka, pobyt doprovodu účastníka. Cena pobytu doprovodu vč. případného rozsahu čerpání
procedur a služeb bude sjednána a hrazena individuálně přímo doprovodem, a to mimo režim této
veřejné zakázky. Doprovod nemusí být pojištěncem ČPZP.

5. Délky pobytů (turnusy):
a. Pobyty se uskuteční v následujících turnusech:
• turnus 8 denní: pobyt 8 dnů, 7 nocí (dále i 8 denní pobyt),
• turnus 10 denní: pobyt 10 dnů, 9 nocí (dále i 10 denní pobyt),
b. Nástup účastníka na pobyt bude do 12:00 hod., jde o první den pobytu.
c. Ukončení pobytu účastníka pobytu bude do 10:00 hod., jde o poslední den pobytu.
d. Den nástupu a den ukončení pobytu se účtuje dohromady jako jeden den pobytu, tedy tři
procedury, ubytování a stravování.
e. Pobyty budou realizovány na základě požadavků vystavených organizací.
f. Organizace projedná nástupní termíny, počet účastníků a délku pobytu účastníků s dodavatelem
nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem na pobyt.
g. V požadavku bude uvedeno datum nástupu, počet a jmenný seznam účastníků s uvedením
turnusu.
h. Pobyty jsou vyhlášeny na čtyři roky (2018-2021), přičemž organizace vystaví objednávky na
příslušný kalendářní rok maximálně do počtu uvedeného v následujícím odst. 6. ČPZP uzavře vždy na
příslušný kalendářní rok s dodavatelem a organizací trojstrannou dohodu o poskytnutí finančního
příspěvku na úhradu rehabilitačně rekondičních aktivit pobytovou formou. Trojstranná dohoda bude
uzavřena vždy do 15. 1. příslušného kalendářního roku a bude obsahovat požadovaný počet
účastníků na rok. (V 1. roce nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy pojišťovny s dodavatelem).
6. Počet účastníků pobytu:
a. Počet účastníků celkem: do 4 040 účastníků, v každém roce do 1 010 účastníků.
b. Počet účastníků jednotlivých pobytů:
• 8 denní pobyty: celkem do 240 účastníků, v každém roce do 60 účastníků
• 10 denní: celkem do 3 800 účastníků, v každém roce do 950 účastníků
c. Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit celkový počet účastníků, a to bez sankce ze strany
dodavatele.
7. Preventivně rehabilitační plán rekondičního pobytu (dále i preventivně léčebný program):
a. Preventivně rehabilitační plán rekondičního pobytu určí lékař na základě vstupní zdravotní
prohlídky účastníkovi individuálně.
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b. Preventivně rehabilitační plán rekondičního pobytu bude obsahovat rozpis procedur.
c. Nejméně 2 procedury budou voleny ze seznamu základních procedur stanovených zadavatelem,
přičemž procedury budou obsahovat procedury s využitím přírodního léčivého zdroje. Třetí procedura
může být dodavatelem stanovena ze seznamu procedur nabídnutých dodavatelem.
d. Jednotlivé procedury se nesmí opakovat v jednom dni pobytu.
e. Preventivně rehabilitační plán rekondičního pobytu bude předán účastníkovi.
8. Procedury:
a. Procedury budou zahájeny vstupní zdravotní prohlídkou lékaře.
b. Procedury budou ukončeny výstupním zhodnocením pobytu.
c. Účastník absolvuje tři procedury denně, přičemž za proceduru je považována i vstupní zdravotní
prohlídka lékaře a výstupní zhodnocení pobytu.
d. Účastník absolvuje v závislosti na délce pobytu tento počet procedur:
• 8 denní pobyt: 21 procedur,
• 10 denní pobyt: 27 procedur,
e. Procedury budou realizovány v provozovnách (místech plnění) dodavatele.
f. Procedury budou realizovány denně včetně soboty, neděle a státního svátku, ostatních svátků a
významných dnů. V případě, že v jednom dni v týdnu nebude možné poskytnout plný počet procedur,
budou tyto procedury rozděleny do ostatních dnů pobytu.
g. O provedené proceduře bude denně prováděn záznam v interním systému dodavatele, který bude
přístupný ke kontrole zadavatelem.
h. Absolvování procedury potvrdí dodavatel a účastník do rozpisu procedur v preventivně
rehabilitačním plánu rekondičního pobytu. Dodavatel potvrdí absolvování procedury po ukončení
příslušné procedury (jejím absolvování účastníkem v den pobytu).
i. Seznam základních procedur stanovených zadavatelem:
PROCEDURA

minut

Vstupní zdravotní prohlídka lékařem
Masáž klasická částečná

20

Technika měkkých tkání

15 - 20

Mobilizace páteře

15 - 20

Masáž reflexní a vazivová

20 - 25

Hydrogalvan – 2 (4) - Komorová galvanická lázeň

15

Intermitentní přístrojová komprese

30

Diadynamické proudy; Interferenční proudy; TENS

15

Diatermie, Trabartovy proudy

15

Magnetoterapie

20

Ultrazvuk

5 - 10

LTV - cvičení - skupinové cvičení

30

LTV - cvičení dechové- skupinové cvičení

30

LTV mechanoterapie pod dohledem fyzioterapeuta – skupinové cvičení

30

ILTV - individuální léčebný tělocvik dle léčebného plánu

30

LTV - cvičení v bazénu skupinové - pod dohledem

30

Stránka 6 z 24

Vakuová kompresní terapie

30

Skotské střiky

15

Koupel perličková

20

Vanové koupele v přírodní minerální vodě*

20

Podvodní masáž

15

Vířivá koupel (horní nebo dolní končetiny)

15

Plynové injekce – insuflace CO2 do podkoží

5

Rašelinová koupel

15 - 20

Peloid – slatinný, rašelinový zábal

15 - 20

Parafinový zábal

15 - 20

Inhalace minerální vodou *

15

15-20

Pitná kůra (přírodní minerální vodou) - denně*
Aerosolová Léčebná inhalace*

15

Prolévání nosu

5

Oxygenoterapie

30

Výstupní vyhodnocení

*pozn. procedura bude realizována s využitím přírodního léčivého zdroje (přírodní minerální vody)
9. Vstupní zdravotní prohlídka:
Vstupní zdravotní prohlídka účastníka lékařem bude provedena zpravidla lékařem RFM nebo
všeobecným lékařem v rozsahu:
• přímá anamnéza (rozhovor lékaře s účastníkem),
• zhodnocení subjektivních potíží,
• terapeutická rozvaha a vypracování preventivně rehabilitačního plánu rekondičního pobytu
s rozpisem procedur a odůvodněním,
• základní instruktáž účastníka o postupu při preventivně rehabilitačním plánu rekondičního pobytu,
• zápis o preventivně rehabilitačním plánu rekondičního pobytu do zdravotní dokumentace
účastníka.
10. Výstupní vyhodnocení:
a. Výstupní vyhodnocení preventivně rehabilitačního plánu rekondičního pobytu účastníka bude
provedeno na závěr pobytu v rozsahu:
• zhodnocení účinků provedeného preventivně rehabilitačního plánu rekondičního pobytu do
závěrečné zprávy, která bude součástí zdravotní dokumentace účastníka,
• poučení o dalším preventivním režimu účastníka po ukončení pobytu.
b. Vyhodnocení preventivně rehabilitačního plánu rekondičního pobytu účastníka bude rovněž
zaznamenáno do voucheru účastníka pobytu a voucher bude předán zadavateli spolu s vyúčtováním.
11. Specifikace procedur pro účastníky se zaměřením na pohybové problémy:
Součástí preventivně léčebného programu v pobytu účastníka budou tyto procedury a zaměření:
a. 2x masáž klasická částečná,
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b. 2x mechanoterapie, LTV pod dohledem fyzioterapeuta – skupinové cvičení
c. 2x koupele v minerální vodě se suchým zábalem
12. Specifikace procedur pro účastníky se zatížením dýchacích cest:
Součástí preventivně léčebného programu v pobytu účastníka budou tyto procedury a zaměření:
a. 2x individuální inhalace,
b. 2x skupinová LTV dle předpisu lékaře: primárně dechová rehabilitace, nebo kondiční cviky pod
dohledem fyzioterapeuta
c. 2x skupinová aerosolová léčebná inhalace
13. Ubytování:
a. Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.
b. Požadavky na minimální vybavení pokojů:
• TV,
• WI-FI,
• koupelna se sprchovým koutem nebo vanou a koupelnovými doplňky (ručník, osuška, šampón,
mýdlo, sklenička),
• WC
• samostatné lůžko 2x,
• šatník 2x,
• stůl a židle 2x
• uzamykatelná skříňka 2x,
• noční lampička 2x,
• telefon nebo signalizace na pokoji - spojení účastník – zdravotnický personál.
c. Ubytování účastníků turnusu bude v jednom ubytovacím objektu s minimální kapacitou 50 lůžek.
14. Parkování:
V místě ubytování bude dodavatelem zajištěno minimálně 10 parkovacích míst pro osobní automobily
účastníkům, a to po celou dobu jejich pobytu.
15. Stravování:
a. Stravování účastníků bude zajištěno v provozovně dodavatele.
b. Stravování bude probíhat ve formě plné penze odpovídající zásadám zdravé výživy.
c. Možnost výběru minimálně ze tří druhů dietních jídel.
d. Snídaně, obědy a večeře budou podávány bufetovou nebo servírovanou formou
16. Volnočasové aktivity:
Dodavatel zajistí možnost aktivního využití volného času účastníka formou:
• pěší turistiky,
• nordic walkingu s možností zapůjčení nordic walking holí,
• cykloturistiky s možností zapůjčení kola,
• plavání minimálně ve vnitřním rekreačním (volnočasovém) bazénu s vlastní šatnou a sprchou,
• individuálního cvičení v prostorách vyhrazených pro cvičení,
• minimálně jednoho kulturního programu (divadelní vystoupení, společenský večer) za pobyt,
• celoročního využití sportovní místnosti nebo hřiště (nepovinné)
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• edukačního programu zaměřeného na prevenci civilizačních nemocí, správný životní styl a
stravování v rozsahu minimálně 60 minutové přednášky zajištěné zdravotnickým pracovníkem nebo
dietologem (nepovinné).
17. Požadavky na místo plnění:
a. Dodavatel bude:
• splňovat požadavky na přírodní léčebné lázně dle hlavy VI. zákona č. 164/2001 Sb., o
přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a části druhé vyhlášky č. 423/2001 Sb. kterou se stanoví způsob a
rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další
podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných
lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických
podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a
o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).
• zdravotnickým zařízením poskytujícím lůžkovou péči se zaměřením na dýchací cesty a
pohybové problémy,
• oprávněn využívat přírodního léčivého zdroje v rámci unikátních procedur využívajících
přírodní minerální vody a doplňujících procedur,
• na území lázeňského místa,
b. Pokud nebude zastávka veřejné dopravy přímo u místa ubytování, zajistí dodavatel dopravu
účastníků od místa zastávky do místa ubytování.

Část II.: Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018 – 2021 v rámci zdravotnických
preventivních programů 2 – II.
Předpokládaná hodnota části II činí: 3 664 240,- Kč bez DPH za jeden rok, tj. 14 656 960,- Kč bez
DPH za 4 roky (služba je osvobozena od DPH).
1. Pobyty budou zaměřeny na problémy dýchacích cest, pohybového ústrojí a redukci
hmotnosti.
2. Součástí pobytu je využití přírodního léčivého zdroje v rozsahu unikátních procedur využívajících
přírodní léčivé vody minerální pro pohybové ústrojí, dýchací cesty a procedur doplňujících.
3. Pobyty budou realizovány formou rehabilitačně rekondičního pobytu v zařízení splňujícím podmínky
přírodních léčebných lázní dle hlavy VI. zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů a části druhé vyhlášky
č. 423/2001 Sb. kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a
vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních
léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě
přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o
zdrojích a lázních).
4. Účastník pobytu:
a. Účastníkem bude pouze pojištěnec ČPZP.
b. Seznam účastníků bude dodavateli předán organizací.
c. ČPZP vybaví účastníka voucherem obsahujícím tyto údaje: jméno a příjmení účastníka, datum
nástupu a délky pobytu.
d. Účastník bude dodavatelem prokazatelným způsobem seznámen s podmínkami a programem
pobytu.
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e. V případě volné ubytovací kapacity umožní dodavatel, na základě individuálního požadavku
účastníka, pobyt doprovodu účastníka. Cena pobytu doprovodu vč. případného rozsahu čerpání
procedur a služeb bude sjednána a hrazena individuálně přímo doprovodem, a to mimo režim této
veřejné zakázky. Doprovod nemusí být pojištěncem ČPZP.
5. Délky pobytů (turnusy):
a. Pobyty se uskuteční v následujících turnusech:
•

turnus 8 denní: pobyt 8 dnů, 7 nocí (dále i 8 denní pobyt)

•

turnus 10 denní: pobyt 10 dnů, 9 nocí (dále i 10 denní pobyt)

b. Nástup účastníka na pobyt bude do 12:00 hod., jde o první den pobytu.
c. Ukončení pobytu účastníka pobytu bude do 10:00 hod., jde o poslední den pobytu.
d. Den nástupu a den ukončení pobytu se účtuje dohromady jako jeden den pobytu, tedy tři
procedury, ubytování a stravování.
e. Pobyty budou realizovány na základě požadavků vystavených organizací.
f. Organizace projedná nástupní termíny, počet účastníků a délku pobytu účastníků s dodavatelem
nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem na pobyt.
g. V požadavku bude uvedeno datum nástupu, počet a jmenný seznam účastníků s uvedením
turnusu.
h. Pobyty budou vyhlášeny na čtyři roky (2018-2021), přičemž organizace vystaví objednávky na
příslušný kalendářní rok maximálně do počtu uvedeného v následujícím odst. 6. ČPZP uzavře vždy na
příslušný kalendářní rok s dodavatelem a organizací trojstrannou dohodu o poskytnutí finančního
příspěvku na úhradu rehabilitačně rekondičních aktivit pobytovou formou. Trojstranná dohoda bude
uzavřena vždy do 15. 1. příslušného kalendářního roku a bude obsahovat požadovaný počet
účastníků na rok. (V 1.roce nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy pojišťovny s dodavatelem).
6. Počet účastníku pobytu:
a. Počet účastníků celkem: do 1 480, v každém roce do 370 účastníků.
b. Počet účastníků jednotlivých pobytů:
• 8denní pobyty: celkem do 1 040 účastníků, v každém roce do 260 účastníků,
•

10denní pobyty: celkem do 440 účastníků, v každém roce do 110 účastníků.

c. Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit celkový počet účastníků, a to bez sankce ze strany
dodavatele.
7. Preventivně rehabilitační plán rekondičního pobytu (dále i preventivně léčebný program):
a. Preventivně rehabilitační plán rekondičního pobytu určí lékař na základě vstupní zdravotní
prohlídky účastníkovi individuálně.
b. Preventivně rehabilitační plán rekondičního pobytu bude obsahovat rozpis procedur.
c. Nejméně 2 procedury budou voleny ze seznamu základních procedur stanovených zadavatelem,
přičemž procedury budou obsahovat procedury s využitím přírodního léčivého zdroje. Třetí procedura
může být dodavatelem stanovena ze seznamu procedur nabídnutých dodavatelem.
d. Jednotlivé procedury se nesmí opakovat v jednom dni pobytu.
e. Preventivně rehabilitační plán rekondičního pobytu bude předán účastníkovi.
8. Procedury:
a. Procedury budou zahájeny vstupní zdravotní prohlídkou lékaře.
b. Procedury budou ukončeny výstupním zhodnocením pobytu.
c. Účastník absolvuje tři procedury denně, přičemž za proceduru je považována i vstupní zdravotní
prohlídka lékaře a výstupní zhodnocení pobytu.
d. Účastník absolvuje v závislosti na délce pobytu tento počet procedur:
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•

8denní pobyt: 21 procedur,

•

10denní pobyt: 27 procedur.

e. Procedury budou realizovány v provozovnách (místech plnění) dodavatele.
f. Procedury budou realizovány denně včetně soboty, neděle a státního svátku, ostatních svátků a
významných dnů. V případě, že v jednom dni v týdnu nebude možné poskytnout plný počet procedur,
budou tyto procedury rozděleny do ostatních dnů pobytu.
g. O provedené proceduře bude denně prováděn záznam v interním systému dodavatele, který bude
přístupný ke kontrole zadavatelem.
h. Absolvování procedury potvrdí dodavatel a účastník do rozpisu procedur. Dodavatel potvrdí
absolvování procedury po ukončení příslušné procedury (jejím absolvování účastníkem v den pobytu).
i. Seznam základních procedur stanovených zadavatelem:

minut

PROCEDURA
Vstupní zdravotní prohlídka lékařem
Masáž klasická částečná

20

Masáž celková

45

Reflexní masáž –sestava

30

Reflexní masáž obličeje a šíje

20

Lymfatická masáž

30

Reflexní lymfomasáž plosek chodidel

20

Masáž reflexní a vazivová

20 - 25

Mobilizace páteře

15 - 20

Technika měkkých tkání

15 - 20

Inhalace kyslíku

30

Minerální inhalace *

10

Pitná kůra (přírodní minerální vodou) * 3 x denně
Peloid – slatinný, rašelinový zábal

15 - 20

Parafinový zábal

15 - 20

Aerosolová léčebná inhalace *

15

Hydrogalvan-2(4) komorová lázeň

15

Koupel perličková* a suchý zábal

20 + 20

Vanové koupele v přírodní minerální vodě *

20 - 30

Podvodní masáž

15

Vířivá koupel (horní nebo dolní končetiny)

15

Uhličitá koupel

20

Šlapací koupele

10

Plynové injekce – insuflace CO2 do podkoží

5

Suchá uhličitá koupel – částečná

15 - 20

Suchá uhličitá koupel celková + zábal

20 + 30

Krátkovlná diatermie

15
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Diadynamické proudy, interferenční proudy, TENS

20

Biotronová lampa

5

Magnetoterapie

20

Ultrazvuk

5 - 10

Trabertovy proudy

15

Infračervené záření solux

15

Laser

15

LTV - cvičení s velkými míči, balanční plochy - skupinové cvičení

20 - 30

LTV – cvičení dechové – skupinové cvičení

20

ILTV - individuální léčebný tělocvik dle léčebného plánu

30

LTV - s pružnými tahy dle Smíška - skupinové cvičení

30

LTV - mechanoterapie - pod dohledem fyzioterapeuta - skupinové cvičení

30

LTV - cvičení v bazénu skupinové - pod dohledem

30

LTV cvičení v minerálním bazénu * skupinové pod dohledem

30

Oxygenoterapie

30

Řízená chůze v terénu za doprovodu fyzioterapeuta
Výstupní vyhodnocení
*pozn. procedura bude realizována s využitím přírodního léčivého zdroje (přírodní minerální vody)
9. Vstupní zdravotní prohlídka:
Vstupní zdravotní prohlídka účastníka lékařem bude provedena zpravidla lékařem RFM nebo
všeobecným lékařem v rozsahu:
• přímá anamnéza (rozhovor lékaře s účastníkem),
• zhodnocení subjektivních potíží,
• terapeutická rozvaha a vypracování preventivně rehabilitačního plánu rekondičního pobytu
s rozpisem procedur a odůvodněním,
• základní instruktáž účastníka o postupu při preventivně rehabilitačním plánu rekondičního pobytu,
• zápis o preventivně rehabilitačním plánu rekondičního pobytu do zdravotní dokumentace
účastníka.
10. Výstupní vyhodnocení:
a. Výstupní vyhodnocení preventivně rehabilitačního plánu rekondičního pobytu účastníka bude
provedeno na závěr pobytu v rozsahu:
• zhodnocení účinků provedeného preventivně rehabilitačního plánu rekondičního pobytu do
závěrečné zprávy, která bude součástí zdravotní dokumentace účastníka,
• poučení o dalším preventivním režimu účastníka po ukončení pobytu.
b. Vyhodnocení preventivně rehabilitačního plánu rekondičního pobytu účastníka bude rovněž
zaznamenáno do voucheru účastníka pobytu a voucher bude předán zadavateli spolu
s vyúčtováním.
11. Specifikace procedur pro účastníky se zaměřením na pohybové problémy:
Součástí preventivně léčebného programu v pobytu účastníka budou tyto procedury a zaměření:
a. 2x masáž klasická částečná,
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b. 2x mechanoterapie-korekce svalové dysbalance, korekce držení těla, posilování svalového
korzetu, pod dohledem fyzioterapeuta,
c. 2x koupel uhličitá,
d. 2 x peloid zábaly.
e. 2x LTV - cvičení s velkými míči, balanční plochy - skupinové cvičení
12. Specifikace procedur pro účastníky se zatížením dýchacích cest:
Součástí preventivně léčebného programu v pobytu účastníka budou tyto procedury a zaměření:
a. 2x individuální inhalace,
b. 2x řízená chůze v terénu za doprovodu fyzioterapeuta,
c. 2x skupinová LTV dle předpisu lékaře: primárně dechová rehabilitace, nebo kondiční cviky (úprava
dechového stereotypu v rámci dechového cvičení),
d. 2x uhličitá koupel,
e. denně pitná kúra přírodní minerální vodou.
13. Specifikace procedur pro účastníky s redukcí hmotnosti:
Součástí preventivně léčebného programu v pobytu účastníka budou tyto procedury a zaměření:
a. 2x skupinové senzomotorické cvičení,
b. 2x uhličitá koupel,
c. 2x LTV - mechanoterapie - pod dohledem fyzioterapeuta na přístrojích - skupinové cvičení,
d. 2x řízená chůze v terénu za doprovodu fyzioterapeuta,
e. úprava stravovacích návyků po konzultaci s nutričním terapeutem.
14. Ubytování:
a. Ubytování bude zajištěno ve dvoulůžkových pokojích.
b. Požadavky na minimální vybavení pokojů:
•

TV,

•

WI-FI,

•

koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou a koupelnovými doplňky (ručník, osuška,
šampón, mýdlo, sklenička),

•

WC,

•

samostatné lůžko 2x,

•

šatník 2x,

•

stůl a židle 2x

•

uzamykatelná skříňka 2x,

•

noční lampička 2x,

•

telefon nebo signalizace na pokoji - spojení účastník – zdravotnický personál.

c. Ubytování účastníků turnusu bude v jednom ubytovacím objektu s minimální kapacitou 50 lůžek.
15. Stravování:
a. Stravování účastníků bude zajištěno v jídelně dodavatele.
b. Stravování bude probíhat ve formě plné penze odpovídající zásadám zdravé výživy.
c.

Možnost výběru minimálně ze tří druhů dietních jídel.

d. Snídaně obědy a večeře budou podávány bufetovou nebo servírovanou formou.
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16. Parkování:
V místě ubytování bude dodavatelem zajištěno minimálně 5 parkovacích míst pro osobní automobily
účastníkům, a to po celou dobu jejich pobytu.
17. Volnočasové aktivity:
Dodavatel zajistí možnost aktivního využití volného času účastníka formou:
•

pěší turistiky,

•

nordic walkingu s možností zapůjčení nordic walking holí,

•

cykloturistiky s možností zapůjčení kola,

•

plavání ve vnitřním a vnějším rekreačním (volnočasovém) bazénu s vlastní šatnou a sprchou,

•

individualního cvičení v prostorách vyhrazených pro cvičení,

•

návštěvy wellness,

•

zprostředkování min. jednoho kulturního programu (přednášky, společenský večer) za pobyt

•

celoročního využití sportovní místnosti nebo hřiště (nepovinné)

•

edukačního programu zaměřeného na prevenci civilizačních nemocí, správný životní styl a
stravování v rozsahu min. 60 minutové přednášky zajištěné zdravotnickým pracovníkem nebo
dietologem (nepovinné).

18. Požadavky na místo plnění:
a. Dodavatel bude:
•

splňovat požadavky na přírodní léčebné lázně dle hlavy VI. zákona č. 164/2001 Sb., o
přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a části druhé vyhlášky č. 423/2001 Sb. kterou se stanoví způsob a
rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další
podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných
lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických
podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a
o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

•

zdravotnickým zařízením poskytujícím lůžkovou péči se zaměřením na dýchací cesty a
pohybová ústrojí,

•

oprávněn využívat přírodního léčivého zdroje v rozsahu unikátních procedur využívajících
přírodní minerální vody příznivé pro dýchací problémy, pohybové ústrojí a procedur
doplňujících,

•

na území lázeňského místa.

b. Pokud nebude zastávka veřejné dopravy přímo u místa ubytování, zajistí dodavatel dopravu
účastníků od místa zastávky do místa ubytování.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Doba plnění:
Předmět této veřejné zakázky bude realizován od února 2018 (v závislosti na ukončení zadávacího
řízení) do 30. 11. 2021.
Místo plnění:
Požadavky na místo plnění jsou uvedeny v čl. 3 této zadávací dokumentace.
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5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně dle následujících dílčích kritérií:
Dílčí kritérium hodnocení č. 1:
Nabídková cena bez DPH za jeden den pobytu jednoho účastníka

váha 80 %

Dílčí kritérium hodnocení č. 2:
Kvalita nabízených služeb

váha 20 %

a) edukační program
(edukační program zaměřený na prevenci civilizačních nemocí, správný životní styl a
stravování v rozsahu minimálně 60minutové přednášky zajištěné odborníkem v oboru
zdravotnictví nebo dietologie)
ano: 10 bodů
ne: 0 bodů
b) zapůjčení nordic walking holí zdarma
ano: 5
ne: 0 bodů
c) cykloturistika s možností zapůjčení kola zdarma
ano: 5 bodů
ne: 0 bodů
d) vstupy do rekreačního (volnočasového) bazénu zdarma
ano: 10 bodů
ne: 0 bodů
e) sportovní místnost nebo hřiště s možností celoročního využití v době volna
účastníky
ano: 5 bodů
ne: 0 bodů
Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou. Při
hodnocení nabídek stanovil zadavatel dílčí kritéria hodnocení. Pro hodnocení nabídek použije
hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria
přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (dílčí
kritérium hodnocení č. 1), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne stonásobkem
poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Komise použije tento výpočtový vzorec:
Počet bodů kritéria = 100 × hodnota nejvhodnější nabídky / hodnota nabídky
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Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (dílčí
kritérium hodnocení č. 2), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne stonásobkem
poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Hodnota nabídky se rovná součtu bodů.
Komise použije tento výpočtový vzorec:
Počet bodů kritéria = 100 × hodnota nabídky / hodnota nejvhodnější nabídky
Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro
konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení podle bodovací metody
provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí
příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek
hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
Celkové hodnocení: bodová hodnocení dílčích kritérií budou vynásobena vahou daného kritéria dle
výpočtového vzorce:
Počet bodů kritéria A × váha kritéria A v %
Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek budou sečteny. Nejúspěšnější bude ta nabídka, která
dosáhne nejvyšší hodnoty. Zadavatel jednu nabídku nehodnotí.

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokumentů k prokázání kvalifikace.

6.1. Základní způsobilost
Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá 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) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.
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Základní způsobilost prokáže dodavatel čestným prohlášením (viz vzorová příloha č. 3 zadávací
dokumentace).

6.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních
službách, nebo obdobné oprávnění vydané dle předchozí právní úpravy (např. rozhodnutí o
registraci dle zákona č. 160/1992 Sb.)

6.3. Technická kvalifikace
Pro část I. veřejné zakázky:
K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:

a)

Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (dále i
reference).

Požadavky na minimální úroveň: Požadavky na minimální úroveň jsou zadavatelem stanoveny s
ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky na realizaci pobytových preventivních
rehabilitačně rekondičních pobytů pro dospělé v rozsahu alespoň 700 účastníků za rok.
Požadavky na údaje a doklady prokazující splnění kritérií kvalifikace: Zadavatel požaduje k prokázání
splnění kritéria kvalifikace předložit seznam významných služeb obsahující:
▪

identifikace objednatele (název), kterému služba byla poskytnuta,

▪

popis plnění, z jehož obsahu bude zřejmé, že se jedná o požadovanou referenci,

▪

počet účastníků,

▪

cenu plnění v Kč,

▪

dobu poskytnutí v členění: zahájení měsíc/rok, dokončení měsíc/rok.

Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem či za dodavatele jednat.

b)

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám.

Požadavky na minimální úroveň: Požadavky na minimální úroveň je zadavatelem stanovena s
ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky na:
•

jednoho lékaře v oboru RFM,

•

jednoho lékaře všeobecné lékařství,

•

jednoho fyzioterapeuta.

Požadavky na údaje a doklady prokazující splnění kritérií kvalifikace: Zadavatel požaduje k prokázání
splnění kritéria kvalifikace předložit seznam osob, jejímž prostřednictvím prokazuje vzdělání a
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odbornou kvalifikaci, s uvedením jména, příjmení vzdělání a odborná kvalifikace: Seznam bude
podepsán osobou oprávněnou jménem či za dodavatele jednat. Přílohou seznamu budou doklady o
dosaženém vzdělání či jiné doklady dokazující požadovanou kvalifikaci, a to:
•

u lékaře se specializací RFM doklad o vzdělání v oboru rehabilitační a fyzikální medicína,

•

u lékaře všeobecného lékařství doklad o vzdělání v oboru všeobecné lékařství,

•

u fyzioterapeuta doklad o absolvování oboru fyzioterapeut.

Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem či za dodavatele jednat.
Pro část II. veřejné zakázky:
K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit:
a) Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (dále i
reference).
Požadavky na minimální úroveň: Požadavky na minimální úroveň jsou zadavatelem stanoveny s
ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky na realizaci pobytových preventivních
rehabilitačně rekondičních pobytů pro dospělé v rozsahu alespoň 200 účastníků za rok.
Požadavky na údaje a doklady prokazující splnění kritérií kvalifikace: Zadavatel požaduje k prokázání
splnění kritéria kvalifikace předložit seznam významných služeb obsahující:
▪

identifikace objednatele (název), kterému služba byla poskytnuta,

▪

popis plnění, z jehož obsahu bude zřejmé, že se jedná o požadovanou referenci,

▪

počet účastníků,

▪

cenu plnění v Kč,

▪

dobu poskytnutí v členění: zahájení měsíc/rok, dokončení měsíc/rok.

Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem či za dodavatele jednat.
b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám.
Požadavky na minimální úroveň: Požadavky na minimální úroveň jsou zadavatelem stanoveny s
ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky na:
•

jednoho lékaře v oboru RFM,

•

jednoho lékaře všeobecné lékařství,

•

jednoho fyzioterapeuta.

Požadavky na údaje a doklady prokazující splnění kritérií kvalifikace: Zadavatel požaduje k prokázání
splnění kritéria kvalifikace předložit seznam osob, jejímž prostřednictvím prokazuje vzdělání a
odbornou kvalifikaci, s uvedením jména, příjmení vzdělání a odborná kvalifikace. Seznam bude
podepsán osobou oprávněnou jménem či za dodavatele jednat. Přílohou seznamu budou doklady o
dosaženém vzdělání či jiné doklady dokazující požadovanou kvalifikaci, a to:
•

u lékaře se specializací RFM doklad o vzdělání v oboru rehabilitační a fyzikální medicína,

•

u lékaře všeobecného lékařství doklad o vzdělání v oboru všeobecné lékařství,

•

u fyzioterapeuta doklad o absolvování oboru fyzioterapeut.
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Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem či za dodavatele jednat.

6.4. Další požadavky na prokázání kvalifikace
Dodavatel může určitou část profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona
požadované zadavatelem, prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit dokumenty podle § 83 odst. 1 zákona.
Dále zadavatel požaduje, aby účastník předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů, a to v následujícím rozsahu:
-

základní způsobilost poddodavatele postačí prokázat čestným prohlášením (viz vzorová
příloha č. 4 zadávací dokumentace),

-

profesní způsobilost poddodavatele prokáže účastník předložením výpisu z obchodního
rejstříku poddodavatele (je-li poddodavatel v obchodním rejstříku zapsán).

Dodavatel nemůže nahradit požadované doklady k prokázání kvalifikace čestným prohlášením
s výjimkou základní způsobilosti účastníka a základní způsobilosti poddodavatele.
Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky
zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (zejména § 87 ZZVZ), výpisem ze systému
certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 ZZVZ), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů nebo v souladu s §45 odst. 4 ZZVZ.
Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením § 86 zákona, přičemž doklady
prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Dojde-li v průběhu zadávacího řízení k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, je účastník
zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních
dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

7. Obchodní podmínky
7.1. Návrh smlouvy
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře
návrhu smlouvy. Návrh smlouvy bude předložen zvlášť pro každou část zakázky, do níž účastník
podává nabídku (příloha č. 2 zadávací dokumentace). Účastník do návrhu smlouvy doplní údaje
nezbytné pro vznik smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu, informace o místu plnění, případně
další barevně vyznačená pole) a takto doplněný návrh smlouvy předloží jako svůj návrh smlouvy, a to
včetně doplněných příloh smlouvy: poddodavatelské schéma, seznam procedur, kalkulace ceny za

Stránka 19 z 24

jednoho účastníka pobytu). Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít
za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo
osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém
případě součástí nabídky účastníka. Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není
předložením návrhu této smlouvy. Nabídka účastníka se tak stává neúplnou a zadavatel může
takového účastníka vyloučit z další účasti na zakázce.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci.
Před podpisem smlouvy vítězný účastník doloží:


Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, a doklady, z nichž vyplývá vztah těchto osob k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména
•

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

•

seznam akcionářů,

•

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

•

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Pozn.: Týká se dodavatele, který je právnickou osobou.


Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokumentů dle § 122 odst.
3, písm. a) zákona.



Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti
způsobenou třetí osobě související s předmětem plnění, přičemž minimální limit
pojistného plnění je uveden v návrhu smlouvy a pojištění musí být účinné nejpozději
dnem uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky

7.2. Způsob zpracování nabídkové ceny
•

Dodavatel uvede nabídkovou cenu do návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace)
v členění tam uvedeném. Dodavatel dále uvede nabídkovou cenu za jeden den jednoho
účastníka do rekapitulace hodnotících kritérií (příloha č. 1 zadávací dokumentace). V případě
rozporu ceny uvedené v návrhu smlouvy a ceny uvedené v rekapitulaci hodnotících kritérií je
závazná cena uvedená v návrhu smlouvy.

•

Cena za jeden den jednoho účastníka zahrnuje veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky
v rozsahu zadávací dokumentace.

•

Nabídková cena za jeden den jednoho účastníka pobytu (tři procedury, strava,
ubytování) nesmí být vyšší než:
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-

1 291,- Kč pro část I veřejné zakázky

-

1 304,- Kč pro část II veřejné zakázky

•

Nabídková cena za jeden den jednoho účastníka pobytu bude vždy na příslušný
kalendářní rok (počínaje rokem 2019) upravena o částku odpovídající průměrné roční
míře inflace stanovené ČSÚ za předchozí kalendářní rok.

•

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

•

Služba je osvobozena od DPH.

8. Požadavky na obsahové členění a způsob zpracování nabídky

8.1. Způsob a forma zpracování nabídky (doporučení zadavatele)
Nabídku je účastník povinen podat písemně v originále v souladu se zadávacími podmínkami.
Nabídka bude společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázána do jednoho svazku.
Tento svazek bude na první straně označen názvem zakázky a identifikačními údaji účastníků a
rovněž bude uvedeno, na kterou část veřejné zakázky je nabídka podávána.
Pokud bude zadavateli dodána rovněž kopie nabídky a pokud dojde k rozporu mezi originálem a touto
kopií, považuje se za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku.
Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci
s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí
možnost jejich neoprávněného nahrazení.

8.2. Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky
Účastník sestaví svazek nabídky v níže vymezeném pořadí:
a) krycí list nabídky a rekapitulace hodnotících kritérií
b) obsah svazku
c) dokumenty prokazující kvalifikaci
d) podepsaný návrh smlouvy, splňující požadavky čl. 7 vč. doplněných příloh (poddodavatelské
schéma, seznam procedur, kalkulace ceny za jednoho účastníka pobytu)
e) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, čestná prohlášení dle čl.
8.3 zadávací dokumentace)
f)

elektronický nosič dat (CD či DVD) s nabídkou v elektronické podobě

Čestná prohlášení, krycí list nabídky, rekapitulace hodnotících kritérií a návrh smlouvy budou
podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka.
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8.3. Další požadavky na obsah nabídky
Účastník do nabídky pro část I. veřejné zakázky doloží tyto další dokumenty:
a) prohlášení dodavatele o tom, že místo plnění splňuje podmínky přírodních léčivých lázní dle
lázeňského zákona (§ 2 odst. 3 a § 25 odst. 1), prohlášení bude podepsáno osobou
oprávněnou za či jménem dodavatele jednat,
b) prohlášení dodavatele o tom, že místo plnění je na územní lázeňského místa, prohlášení
bude podepsáno osobou oprávněnou za či jménem dodavatele jednat,
c) prohlášení dodavatele o tom, že budou využívat přírodního léčivého zdroje v rámci unikátních
procedur využívajících přírodní léčivou vodu a doplňujících procedur, prohlášení bude
podepsáno osobou oprávněnou za či jménem dodavatele jednat,
d) prohlášení dodavatele o tom, že místo plnění se bude nacházet na území se stavem
životního prostředí odpovídajícímu požadavkům na péči, které má klimatické podmínky
příznivé k léčení (dle § 25 lázeňského zákona), a to v kterémkoliv ročním období, prohlášení
bude podepsáno osobou oprávněnou za či jménem dodavatele jednat,
e) prohlášení dodavatele o tom, že místo plnění (v rozsahu lázeňského místa) není zatíženo
tranzitní dopravou a intenzívní zemědělskou výrobou, prohlášení bude podepsáno osobou
oprávněnou za či jménem dodavatele jednat,
f)

kopii certifikátu instruktora nordic walkingu (v případě, že poskytuje instruktáž nordic
walkingu).

Účastník do nabídky pro část II. veřejné zakázky doloží tyto další dokumenty:
a) prohlášení dodavatele o tom, že místo plnění splňuje podmínky přírodních léčivých lázní dle
lázeňského zákona (§ 2. odst. 3 a § 25 odst. 1), prohlášení bude podepsáno osobou
oprávněnou za či jménem dodavatele jednat,
b) prohlášení dodavatele o tom, že místo plnění je na územní lázeňského místa, prohlášení
bude podepsáno osobou oprávněnou za či jménem dodavatele jednat,
c) prohlášení dodavatele o tom, že budou využívat přírodního léčivého zdroje v rámci unikátních
procedur využívajících přírodní léčivou vodu a doplňujících procedur, prohlášení bude
podepsáno osobou oprávněnou za či jménem dodavatele jednat,
d) prohlášení dodavatele o tom, že místo plnění se bude nacházet na území se stavem
životního prostředí odpovídajícímu požadavkům na péči, které má klimatické podmínky
příznivé k léčení (dle § 25 lázeňského zákona), a to v kterémkoliv ročním období, prohlášení
bude podepsáno osobou oprávněnou za či jménem dodavatele jednat,
e) prohlášení dodavatele o tom, že místo plnění (v rozsahu lázeňského místa) není zatíženo
tranzitní dopravou a intenzívní zemědělskou výrobou, prohlášení bude podepsáno osobou
oprávněnou za či jménem dodavatele jednat,
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f)

kopie certifikátu instruktora nordic walkingu (v případě, že poskytuje instruktáž nordic
walkingu).

9. Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních
dnech v době od 7:30 do 15:00 hod.) na adresu osoby pověřené činnostmi zadavatele – VIA Consult
a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, Provozovna Hotel Steel a to nejpozději do konce lhůty
stanovené pro podávání nabídek, tj. do 17. 1. 2018 do 12:00 hod.
Účastník je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré
požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem, případně razítkem
účastníka a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů 2,
část ……(doplní účastník podle toho, na kterou část zakázky nabídku podává) veřejné zakázky“
Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím zadavatel nijak nevylučuje aplikaci § 45
odst. 3 zákona) a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Za včasné podání nabídky odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní
službou či jiným přepravcem nabídky.

10. Místo a datum otevírání obálek
Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 17. 1. 2018 v 13:00 hodin v sídle zadavatele –
ul. Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice.
Při otevírání obálek mají právo být přítomni zástupci účastníků, jejichž nabídky byly zadavateli
doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

11. Práva zadavatele
Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady
nesou účastníci sami.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky.
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Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky do konce lhůty stanovené pro podání nabídek.

12. Další podmínky zadávacího řízení a upřesňující požadavky zadavatele
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

V Brně dne 8. 12. 2017

________________________
Mgr. Milan Konečný
VIA Consult a.s.
zástupce zadavatele
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