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Č.j.: 281214 /2015-ČRA 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k podlimitní veřejné zakázce 

na služby 

 

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

 

vyhlašuje 

 

v souladu se zákonem č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární 
pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů  
a Usnesením vlády  č. 480 ze dne 25. června 2014  k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 

2015 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2016. 

 

veřejnou zakázku 

 

„Edukace zdravotnického personálu -  rodinných lékařů v oblasti onkologie 

II.“ 

 

zadávanou v souladu s ustanovením § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

v platném znění, (dále jen „ZVZ“) 
 

druhem zadávacího řízení – otevřené podlimitní řízení na služby 

 

s evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek 513019 

 

Projekt bude realizován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 

(dále jen „ZRS“) v Gruzii. 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 
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agentura 
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ředitelem  
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č.ú.: 0000-72929011/0710 

(dále jen „zadavatel nebo ČRA”) 
 

Organizace pověřená výkonem zadavatelských 
činností: 

Pyramida CS s.r.o. 

Zastoupená: Radkem Meluzinem 

Sídlem: Žirovnická 2389, Praha 10 

Koresp. adresa: Prvního pluku 206/7, 186 00 
Praha 8 

IČ: 45306770 

(dále jen „Pyramida“) 
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Identifikační údaje zadavatele a pověřené osoby 

 

 

Zadavatel ve smyslu zákona:  

Název zadavatele: Česká republika – Česká rozvojová agentura 

Sídlo zadavatele: Nerudova 3, 118 50  Praha 1 

IČ/DIČ 75123924 / není plátcem DPH 

 

dále jen „zadavatel“ 

ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ DLE § 
151 ZVZ: 

 

Název: Pyramida CS s.r.o. 

Korespondenční adresa: Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 
8 

IČ/DIČ:  45306770/CZ45306770 

Osoba oprávněná jednat: Radek Meluzin -  jednatel 

Kontaktní osoba pro získání dalších informací: Radek Meluzin 

Telefon/mob. 274860055/777 979 881 

E-mail: radek.meluzin@pyramidacs.cz 

Kontaktní osoba pro poskytnutí zadávací 
dokumentace: 

Radek Meluzin (zadávací 
dokumentace je ode dne uveřejnění 
Oznámení o zakázce dostupná 

zdarma ke stažení na Profilu 

zadavatele) 

Telefon/fax: 274860055/221874870 

E-mail: radek.meluzin@pyramidacs.cz 

 

dále jen „pověřená osoba“ 
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Zadávací dokumentace dle ust. § 44 ZVZ vymezuje předmět veřejné zakázky 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace 
k oznámení o veřejné zakázce a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž 
nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o 
veřejnou zakázku závazná.  
 

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem (ZVZ). 

 

1. Popis výchozího stavu 

 

Gruzie je tranzitní zemí na hranici mezi Evropou a Asií. Území o rozloze 69 700 km
2 

je 

členěno do 9 administrativních oblastí a několika okresů, včetně separatistických oblastí 
Abcházie a Jižní Osetie a autonomní republiky Adžárie.1 Země je charakteristická hornatým 
reliéfem, bohatými vodními zdroji a variabilními přírodními podmínkami.2

 Ekonomická 
situace země se po prudkém poklesu v důsledku rusko-gruzínského konfliktu (2008-09) a 

globální ekonomické krize v současnosti zlepšuje. V roce 2012 dosahovala Gruzie 8,1% 

hospodářského růstu, a to zejména díky exportu, turismu a veřejným investicím.3
 I přes 

hospodářský růst se nezaměstnanost v zemi pohybuje na 16,5 %
4
 a 10 % obyvatel žije pod 

hranicí chudoby.5  
 

Gruzínské zdravotnictví prošlo po rozpadu Sovětského svazu řadou nepříliš účinných 
reforem. Především se jednalo o reformy implementované od roku 2007, jejichž hlavním 

krédem byla privatizace a celková komercializace zdravotní péče. Soukromé zdravotní 
pojišťovny a jejich zdravotnická zařízení zajišťovaly léčbu financovanou komerčním 
pojištěním populace. Tento systém narážel na řadu nedostatků, především to byla 
nedostupnost zdravotní péče pro velkou část populace a to zejména pro chudší skupiny. 
Přestože gruzínská vláda platila pojišťovnám nezanedbatelné platby za státní zaměstnance, 
seniory a děti, nedocházelo k regulérnímu čerpání těchto služeb, jelikož „státní pojištěnci“ 
neznali svá práva. Na zisk orientované pojišťovny zcela ponechávaly stranou prevenci, 

akreditaci zdravotních zařízení a vzdělávání svého zdravotnického personálu. Těchto 
odpovědností a kontroly se gruzínská vláda zcela zřekla. 
 

Pro současný stav systému poskytování zdravotní péče v Gruzii je charakteristický odklon od 
liberálního systému a návrat ke standardnějšímu pojetí zdravotní péče. Gruzínská vláda plní 
předvolební slib koalice „gruzínský sen“ a plošně pojišťuje populaci. Donedávna upozaděné 

                                                 
1 BusinessInfo.cz, 2013. Gruzie-Souhrnné teritoriální informace. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-

eu/teritorialni-informace-zeme/gruzie.html [cit. 2013-07-08] + 
2 Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change, 2009. Georgia Environmental and Climate Change Policy Brief. Dostupné z: 
http://sidaenvironmenthelpdesk.se/wordpress3/wp-content/uploads/2013/04/Georgia-EnvCC-Policy-Brief-Draft-090130.pdf [cit. 2013-08-

07] 
3 The World Bank, 2014. Georgia overview. Dostupné z: www.worldbank.org/en/country/georgia/overview [cit. 2014-01-20] 
4 European Commission, Commission implementing decision on the Annual Action Programme 2012 in favour of Georgia to be financed 

from the general budget of the European Union.  Dostupné z: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2012/aap_2012_geo_en.pdf [cit. 

2013-07-15] 
5 GEOSTAT, 2014 Living conditions. Dostupné z: http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=188&lang=eng [cit. 2014-01-20] 
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role a odpovědnosti státu jsou uváděny do praxe. Nicméně tato opětovná reforma představuje 
vysoké náklady pro státní rozpočet a je provázena majetkovými spory. Přes značný pokrok 

v posledních letech je gruzínské zdravotnictví stále kritizováno především kvůli jeho špatné 
dostupnosti pro chudší obyvatele, nízké kvalitě a nedostatku základního vybavení.6 
Problematická je i vysoce chybová diagnostika a následně nevhodně zvolená léčba. Systém 
prevence je nefunkční a, obyvatelé často preferují přímý nákup léků bez konzultace lékaře.

7
 

Podle Světové zdravotnické Organizace (WHO) může primární a sekundární prevence a 
včasná diagnostika snížit počet onkologických onemocnění až o 30%.8   
 

Hlavní příčinou úmrtí v Gruzii jsou kardiovaskulární nemoci, které mají za následek 12 % 
všech úmrtí. Po nich následují onkologická onemocnění, která zapříčiňují 4,6 % všech úmrtí.  
Nejčastějšími typy rakoviny jsou gynekologické karcinomy (22,9 %), následují 
gastrointestinální typy rakoviny (21.9 %), rakovina prsu (18,8 %) a plic (13,6 %). 
 

Některá nádorová onemocnění se dají ovlivnit změnou životního stylu, jiné lze díky 
včasnému odhalení léčit s dobrými šancemi na uzdravení (rakovina prsu a děložního čípku). 
V Gruzii se však rakovinu obvykle podaří odhalit až v pozdním stádiu (stádium III nebo IV) a 
léčba už obvykle není úspěšná.  
 

1.1  Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru 

V roce 2013 byla schválena Národní strategie pro kontrolu onkologických onemocnění 
(National Cancer Control Strategy), vytvořená gruzínským Ministerstvem práce, zdravotnictví 
a sociálních věcí a Národním centrem pro kontrolu onemocnění a veřejného zdraví (National 

Center for Disease Control and Public Health).  Hlavními cíli strategie jsou:  

- analýza a vyhodnocení stávající situace v zemi z pohledu kontroly výskytu 
onkologických onemocnění 

- nadefinování prioritních opatření a proveditelných cílů (v oblasti kontroly, prevence, 

včasného odhalení, screeningu, diagnostiky, paliativní péče a rehabilitace) 

- zlepšení managementu v oblasti onkologických onemocnění 

- zvýšení počtu úspěšné léčených pacientů. 8 
Mezi úkoly směřující k dosažení těchto cílů patří mimo jiné zajištění dostupných 

profesionálních a vysoce kvalitních zdravotnických služeb pro pacienty s onkologickým 
onemocněním a zvyšování kapacit expertů na různých úrovních zdravotní péče. 8

 Ve strategii 

je také zdůrazněna nutnost zaměřit se na vzdělávání lékařů a zdravotních sester v oblasti 

primární a sekundární prevence onkologických onemocnění. Strategie dále obsahuje 
podrobnou analýzu současného stavu odborných lékařů dle jednotlivých zaměření a návrhy na 

                                                 
6 Chanturidze, et al. (2009). Georgia: Health system review. Health Systems in Transition. Naposledy dostupné dne 4. 10. 2013 z: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/85530/E93714.pdf 
7 The World Bank (2012). Implementation copletion and result report No: ICR2179. Naposledy dostupné 3. 10. 213 z: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/01/09/000350881_20130109102252/Rendered/PDF/NonAsciiFileN

ame0.pdf   
8
 National Cance Control Strategy, Ministry of Labor, health and Social Affairs of Georgia, National Center for DeseaseControl and Public 

Health 
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rozšíření jejich kapacity a zvýšení jejich odbornosti (školení odborníků v zahraničí, příprava 
školících modulů, školících materiálů apod.) 
 

1.2  Popis cílových lokalit  

Region Samegrelo (česky Megrelsko - Horní Svansko) se nachází v západní části Gruzie. 
Celková rozloha Samegrela je 7441 km² - pokrývá tak 10,8 % území země. Region patří mezi 
nejvíce osídlené oblasti Gruzie, počet obyvatel dosahuje téměř 500 tis., což je 10,66% 
z celkového počtu gruzínského obyvatelstva. V Samegrelu se nachází 497 obcí, z toho 10 

měst. Převažuje zde rurální osídlení, 40.3 % populace žije ve městech a 59,7 % ve vesnicích. 
V Samegrelu je celkem 9 okresů (Abasha, Zugdidi, Zugdidi město, Martvili, Chkhorotsku, 
Tsalenjikha, Khobi, Senaki a Mestia). 

 

Region Guria leží na západu země na břehu Černého moře a patří mezi jeden z nejmenších 
regionů Gruzie -  jeho celková rozloha je 2 000 km² (přibližně 2,9 % rozlohy země). Západní 
část země je převážně nížinatá, na východ přechází do pohoří Malého Kavkazu. Hlavním 
městem regionu je Ozurgeti a nachází se v jižní části regionu. Obyvatelstvo činí asi 113 tisíc 
(předběžný údaj ze sčítání obyvatel v r. 2014) a převažuje gruzínské etnikum (pouze asi 5 % 
tvoří Rusové), které vyznává pravoslavné náboženství. Mezi hlavní sektory rozvíjející 
ekonomiku regionu patří hlavně subtropické zemědělství a turismus, Guria je však známá i 
výskytem minerálních vod. V Gurii jsou celkem 3 okresy (Lanchkhuti, Chokhatauri, 

Ozurgeti). 

 

Tbilisi je hlavní město Gruzie, které má funkci administrativního a obchodního centra země a 
nachází se v jihovýchodní části země, v pohoří Malý Kavkaz. Tbilisi představuje 12. region 
Gruzie o rozloze 350 km². Skládá se z 5 administrativních celků a žije v něm přibližně 1 100 

tisíc obyvatel mnoha kultur a etnik (až 110 etnických skupin). Většina obyvatel (89 %) 
představují Gruzínci, mezi další etnika patří Osetinci, Ukrajinci, Židé, Němci, Kurdové, 
Arméni či Rusové. Více než 95 % z nich vyznává křesťanství (zejména gruzínskou 
pravoslavnou církev). Ekonomika Tbilisi je založena převážně na dopravní přepravě a 
obchodní přepravě přes Gruzii. Významným sektorem je i bankovnictví a v současné době je 
na vzestupu i turismus.  
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2. Textový popis veřejné zakázky 

 

Zakázka bude realizována v rámci Programu ZRS ČR, přičemž téma bylo stanoveno 
s ohledem na požadavky gruzínské strany. Objem finančních prostředků pro rok 2015 je 

schválen usnesením vlády ČR č. 480 ze dne 25. června 2014. 

 

Zdravotnictví je v Gruzii jedním z hlavních sektorů ZRS ČR a je prioritně zaměřeno 
v souladu s požadavky gruzínského ministerstva zdravotnictví na prevenci, včasnou 
diagnostiku a zefektivnění léčby onkologických onemocnění.  
 

Tato veřejná zakázka je součástí komplexního projektu „Podpora včasné diagnostiky, 
prevence a léčby onkologických onemocnění“ a je zaměřena na vzdělávání rodinných lékařů a 
zdravotních sester v oblasti onkologie. Celý projekt je zaměřen na několik oblastí: zvyšování 
kapacit zdravotnického personálu v regionech Samegrelo a Guria, a v Tbilisi, založení 
screeningového centra v okrese Zugdidi a zvýšení efektivnosti léčby a diagnostiky leukémie 
na oddělení dětské hematologie v Tbilisi. Projekt vychází z identifikace ČRA, z doporučení 
zastupitelského úřadu a českých a gruzínských expertů v místě realizace. Celý projekt si 

v rámci zlepšení onkologické zdravotní péče pro obyvatele v Gruzii klade dva cíle: 1. 

Zajištění přístupu k preventivním onkologickým vyšetřením pro ženy v regionu Samegrelo a 

2. Zvýšení kapacit v léčbě a diagnostice leukémie  a jiných onkologických onemocnění 
v Gruzii. Naplnění těchto cílů je podmíněno realizací aktivit a dosažení výstupů uvedených 
v matici logického rámce projektu, která je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace. 
 

Tato veřejná zakázka zajišťuje dílčí či plnou realizaci následujících aktivit: 

1.1.1. Výběr českých a gruzínských expertů z oblasti onkologie,  

1.1.2. Vypracování vzdělávacích modulů pro zdravotnický personál  
1.1.3. Logistické zajištění školení 
1.1.4. Školení pro lékaře a zdravotní sestry 

1.1.7. Vyhodnocení vzdělávacích modulů 

1.3.1. Vyškolení peer educators 

1.3.2. Pořádání osvětových kampaní  
 

Vzdělávání lékařů primární péče je jednou z priorit gruzínského ministerstva zdravotnictví a 
je rovněž uvedeno v Národní strategii pro kontrolu onkologických onemocnění. Ta si klade 
jako jeden z cílů zvýšit informovanost praktických lékařů v oblasti primární a sekundární 
prevence onkologických onemocnění. Role praktických lékařů je důležitá nejen  pro včasné 
zachycení nádoru, ale také pro systematickou péči o onkologického pacienta, a proto je jejich 
další vzdělávání zásadní. Role zdravotní sestry je důležitá zejména v oblasti rehabilitace a 

psychosociální podpory.  
 

Cílem této veřejné zakázky je zvyšování kapacit zdravotnického personálu – lékařů a 
zdravotních sester z venkovských klinik v regionech Samegrelo a Guria a rodinných lékařů 
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z Tbilisi v oblasti onkologie, prevence a včasné diagnostiky. Počítá se i s možným zapojením 
20 lékařů z Abcházie. V případě školení abcházkých lékařů se o přípravu i přednášení postará 
gruzínská partnerská organizace CPC.  

2.1 Cílová skupina a koneční příjemci projektu 

Cílovou skupinou této veřejné zakázky je zdravotnický personál – lékaři a zdravotní sestry z 
venkovských klinik tzv. ambulatorií v regionech Samegrelo a Guria a rodinní lékaři z Tbilisi.  

 

Konečnými příjemci projektu budou obyvatelé venkovských komunit v regionech 

Samegrelo a Guria a Tbilisi včetně blízkého okolí.  

 

2.2 Participace partnerské organizace  

Partnerskou organizací pro tento projekt bude nezisková organizace Cancer Prevention 

Centre (CPC). Zadavatel vybral tuto partnerskou organizaci na základě jejích odborných 
zkušeností prokázaných již v rámci realizovaného projektů „Podpora prevence a včasného 
odhalení rakoviny u žen v oblastech Samegrelo a Shida Kartli I a II.“ v letech 2008 – 2013 a 

v rámci veřejné zakázky Edukace zdravotnického personálu z venkovských klinik I. (2014).  

Závazky partnerské organizace (CPC) pro realizaci specifických částí projektu jsou 
předmětem smlouvy mezi ní a ČRA (popis aktivit partnerské organizace, viz příloha č. 6 této 
zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“). CPC je zavázána na základě smlouvy 

spolupracovat i s realizátorem (zhotovitelem) této zakázky, a to pod jeho koordinací.  

2.3 Vymezení předmětu plnění  

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby zaměřené na 1) přípravu a realizaci 
vzdělávacích seminářů pro zdravotnický personál – lékaře a zdravotní sestry 

v regionech Samegrelo a Guria a rodinných lékařů z Tbilisi, 2) na logistické zajištění 
vzdělávacích seminářů a 3) realizaci osvětových kampaní ve vesnických  regionech 

Samegrelo a Guria.  

 

Předmět plnění je podrobně popsán v příloze č. 1 zadávací dokumentace, kterou tvoří 

Specifikace postupu realizace veřejné zakázky. Uchazeč zachová v rámci zpracování 

nabídky úplnou textaci přílohy č. 1 a pouze ji doplní o požadované informace, tam kde je 

tak vyznačeno.  

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky  

3.1 Doba plnění veřejné zakázky 

Veřejná zakázka bude realizována na základě smluv uzavřených mezi zadavatelem – ČRA a 
vybraným uchazečem.  
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Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě 
plnění:  

 Termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy s uchazečem 
předpoklad září/říjen 2015  

 Termín dokončení realizace služeb: listopad 2016. 

 

3.2 Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění je Gruzie: regiony Samegrelo a Guria a Tbilisi.  

 

4. Klasifikace a předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění projektu jsou především tyto služby:  
 

číslo kódu Název 

CPV  

80320000-3 Zdravotnické vzdělávání 

 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:     4 000 000,- Kč vč. DPH 

 

Celková výše finančních prostředků, která bude na realizaci veřejné zakázky na rok 2015 

uvolněna, činí maximálně 1.300.000,- Kč bez DPH tj. 1.573.000,- Kč včetně DPH, na rok 

2016: 2.006.000,- Kč bez DPH tj. 2.427.000,- Kč včetně DPH.  
 

Zadavatel současně stanovuje, že předpokládané hodnoty jednotlivých let plnění veřejné 
zakázky jsou stanoveny jako ceny maximální. Pokud uchazeč ve své nabídce uvede 
k jednotlivým letem plnění veřejné zakázky nabídkovou cenu vyšší než je předpokládaná 
hodnota, která je nepřekročitelná, taková nabídka uchazeče bude posouzena zadavatelem 

jako nabídka nepřijatelná, a to se všemi z toho vyplývajícími právními důsledky uvedenými 
v dikci § 76 odst. 1 ZVZ.  

 

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje prokázat kvalifikaci způsobem a dle § 50 odst. 1 písm. a), b), c), d) ZVZ, 

popř. způsobem § 127 ZVZ či § 134 ZVZ (Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 
případně ze systému certifikovaných dodavatelů). 
 

Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém jazyce, musí být 
předloženy v úředním překladu. To se netýká dokladů ve slovenském jazyce, nebo jiném 
jazyce, pokud je k tomu ČR zavázána mezinárodní dohodou. Doklady prokazující splnění 
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 
kalendářních dnů ke dni předložení uchazečem v nabídce.  
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V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel 
povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního 
předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 
54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či 
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 
50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele 
prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a). 
 

Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají 
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních 
předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 
54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí 
prokázat všichni dodavatelé společně. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve 
které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím 
osobám z jakýchkoliv právních vztahu vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou 
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. 
 

Důsledek nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost 
stanovenou v § 58 ZVZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
 

5.1 Základní kvalifikační předpoklady 

Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ  předložením 

v nabídce čestného prohlášení.  
 

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Doklady a dokumenty nutné k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 
písm. a) a b) ZVZ pro tuto veřejnou zakázku budou prokázány následujícím způsobem a dle 
níže uvedených požadavků: 
k § 54 písm. a) ZVZ – výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.  
k § 54 písm. b) ZVZ – doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  
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5.3 Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku 

Uchazeč dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží v nabídce čestné prohlášení o své ekonomické 
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.  
 

5.4 Technické kvalifikační předpoklady 

Doklady a dokumenty nutné k prokázání technických kvalifikačních předpokladů pro tuto 
veřejnou zakázku budou prokázány následujícím způsobem a dle níže uvedených požadavků.  

Uchazeč předloží popis realizačního týmu a jejich role v rámci projektu formou přehledu 

konkrétních osob (s přílohami dle požadavků níže) v nabídce, ze kterých musí být zřejmé, že 
uchazeč technické kvalifikační předpoklady splňuje. Zadavatel požaduje, aby v týmu 
zajišťujícím realizaci této veřejné zakázky byla minimálně: 

 1 osoba – (lékař/lékařka), zařazená do atestačního programu klinická onkologie nebo 
klinický onkolog. Tato osoba doloží čestné prohlášení, ve kterém potvrdí 
požadovanou kvalifikaci a souhlas s účastí na realizaci této veřejné zakázky, dále 
doklad o vysokoškolském vzdělání v oboru Všeobecné lékařství a certifikát o 
provedení atestační zkoušky z klinické onkologie. V případě, že osoba nemá certifikát, 
předloží alespoň doklad, že je zapsaná do atestačního programu klinická onkologie. 
Tato osoba musí prokázat, že min. posledních 5 let pracuje v oblasti onkologie 

v České republice.   

 1 osoba – (praktický lékař/lékařka). Tato osoba doloží čestné prohlášení, ve kterém 
potvrdí požadovanou kvalifikaci a souhlas s účastí na realizaci této veřejné zakázky.  

 1 osoba musí mít prokazatelnou předchozí zkušenost s realizací nebo organizací 
vzdělávacích seminářů pro zdravotnický personál. Tato osoba doloží seznam 

vzdělávacích seminářů, které organizovala nebo realizovala, formou čestného 
prohlášení doplněného o souhlas s účastí na realizaci této veřejné zakázky.  

 1 osoba musí prokázat znalost anglického a ruského nebo gruzínského jazyka alespoň 
na komunikativní úrovni. Tato osoba doloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém 
potvrdí požadovanou kvalifikaci a souhlas s účastí na realizaci této veřejné zakázky.  
 

Tyto požadavky mohou být splněny i méně než 4 osobami.  

 

Důsledek nesplnění kvalifikace: 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z 
účasti v zadávacím řízení. 
 

5.5  Pravost a stáří dokumentů 

Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (je dostačující čestné 
prohlášení) a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni jejich předložení zadavateli v 

nabídce starší 90 kalendářních dnů. 
 



  

13 

6. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky 

Každá podaná nabídka uchazeče musí mít níže stanovenou strukturu.  
 

Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě v českém nebo anglickém jazyce (s 

výjimkou dokladů k prokázání kvalifikace, jejichž povolený jazyk je popsán jinde v této 
zadávací dokumentaci), s výjimkami povolenými zadavatelem a míst, kde již cizí jazyk použil 
zadavatel a u dokladu o vysokoškolském vzdělání v oboru Všeobecné lékařství, kde je 

přípustný i jazyk latinský, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení 
zadávacího řízení a v této zadávací dokumentaci a dále v souladu se zněním ZVZ. Tam, kde 
není uvedeno jinak, řídí se obsah i forma nabídky a dokladů pro prokázání kvalifikace 
příslušnými ustanoveními ZVZ. Platné znění zákona má také přednost před těmito 
podmínkami. Nabídka vyhovující platnému znění zákona nebude vyřazena. 
 

 

 

ČLENĚNÍ NABÍDKY: 
 

1) Dokladová část: 

 

a) Krycí list nabídky s vyplněním údajů – (viz příloha č. 2) s následujícím 
prohlášením: 
 

 Prohlášení uchazeče, že uvedená(é) celková(é) nabídková(é) cena(y) vč. 
DPH je (jsou) cenou konečnou a nejvýše přípustnou po celou dobu 
realizace veřejné zakázky. 

  

b) Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (event. kapitol, 

částí).  
 

c) Doklady prokazující, že uchazeč splňuje kvalifikační kritéria a splnění 
ekonomické a finanční způsobilosti: 

 

- základní kvalifikační předpoklady 

- profesní kvalifikační předpoklady 

- čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou 
zakázku  

- technické kvalifikační předpoklady a to dle požadavků stanovených 
zadavatelem v bodu 5.4.  

 

d) Uchazeč je povinen ve své nabídce dále předložit náležitosti dle § 68 odst. 3 
písm. a) - c) ZVZ: 
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- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v 
pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. 

 

- Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

- Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu 
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou 
zakázkou, pokud tomuto nároku vyhovuje. 

 

 

2) Technická část: 

 

a) Specifikace postupu realizace, uvedená v příloze č. 1, doplněná uchazečem a to 
pouze na vyznačených místech; doplněný dokument „Specifikace postupu 

realizace“, který uchazeč předkládá jako součást nabídky je pro uchazeče závazný. 
Tento dokument bude obsahovat:  

 

Popis způsobu realizace a logistické zajištění školení ve venkovských regionech a Tbilisi 
bude vycházet z doslovné textace uvedené v příloze č. 1 a doplněné o požadované informace 
(Logická návaznost jednotlivých modulů a efektivně vynaložený čas českých expertů v místě 
realizace, návrh způsobu školení zdravotních sester, návrh spolupráce s partnerskou 

organizací CPC a Ministerstvem zdravotnictví a lokálními pobočkami ministerstva ve 
vybraných regionech, Návrh způsobu měření nabytých znalostí lékařů a zdravotních sester po 
ukončení školení, stanovení zodpovědností členů realizačního týmu za jednotlivé činnosti 
v rámci plnění této veřejné zakázky). 

 

b) Časový harmonogram aktivit zakázky na formuláři uvedeném v příloze č. 4 

 

3) Nabídková cena 

a) řádně vyplněný Strukturovaný rozpočet uvedený v příloze č. 3; 
 

4) V nabídce doložit uchazečem podepsaný návrh smlouvy dle přílohy č. 5, 
 

5) Souhlas se zařazením do databáze zadavatele: Prohlášení o souhlasu se zveřejněním 
identifikačních údajů o osobě uchazeče a výši finančního čerpání za realizaci projektu 
na webových stránkách zadavatele a dalších informačních materiálech k ZRS, 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.  

 

6) Další dokumenty dle potřeb uchazeče např. smlouvy se subdodavateli.  
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7) Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou za 
uchazeče jednat, které stanoví celkový počet listů všech částí nabídky. 

 

 

FORMA NABÍDKY  

 

Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v 1 originálním vyhotovení a pokud 

možno v 1 kopii. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušenou číselnou řadou 

arabskými číslicemi. Řada započne číslem 1 na 1. stránce nabídky.  

Originál nabídky musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL“. 

Pokud bude možné, předloží uchazeč kopii nabídky a označí jí na titulní straně v pravém 
horním rohu označení „KOPIE“. Všechny listy kopie nabídky budou prostou kopií originálu. 
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh 
svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele 
mohly uvést v omyl.  

Nabídka (originál i event. kopie) bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci, tj. např. 
provázána šňůrkou s přelepením volných konců a opatřena na přelepu razítkem a podpisem 
osoby oprávněné za uchazeče sestavit nabídku. 

Nabídku podá uchazeč jak v tištěném vyhotovení (1x originál, 1x kopie), tak rovněž 
elektronicky ve formátu PC kompatibilním (neboť těmito prostředky je zadavatel vybaven) 
nejlépe na CD-ROM v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, 
označeném identifikací uchazeče a názvem veřejné zakázky. Tento obal s CD bude součástí 
originálu nabídky. 
 

Smlouvu, postup realizace zakázky a seznam subdodavatelů v elektronické podobě 
prosíme v editovatelném formátu.  
 

Obálka bude označena dle níže uvedeného vzoru: 
 

 

Obchodní firma, resp. jméno, název uchazeče, příp. více dodavatelů společně, právní forma9
 

IČ (příp. reg.číslo): 
 

Sídlo, resp. bydliště uchazeče, resp. kontaktní adresa, pokud se liší od sídla10
 

PSČ  Obec/Město: 
 

NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK! 

 

Veřejná zakázka: – otevřené řízení 
 

                                                 
9
 Doplní uchazeč 

10
 Doplní uchazeč 
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„Edukace zdravotnického personálu – rodinných lékařů v oblasti onkologie II. “ 

 

Obal bude na veškerém uzavření zapečetěn či obdobným způsobem upraven proti 
neoprávněné manipulaci například samolepící etiketou, přes kterou bude doplněn např. podpis 

uchazeče. 

 

7. Způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny (§ 44 odst. 3 písm. f) ZVZ) a objektivní 
podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (§ 44 odst. 3 písm. a) ZVZ): 

 

 Celkovou nabídkovou cenu uvede uchazeč v českých korunách v členění cena bez 
DPH, výše případného českého DPH a celková cena včetně českého DPH (čísly i 
slovy). Tuto nabídkovou cenu uvede uchazeč v krycím listu nabídky a celkovou 

cenu včetně případného českého DPH uvede uchazeč také v návrhu smlouvy. 
Uvedená celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu 
realizace veřejné zakázky. Celková nabídková cena, včetně případného českého 
DPH, bude taktéž předmětem hodnocení. 

 Celková nabídková cena včetně DPH musí zahrnovat veškeré náklady 
uchazeče/zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých 
daní, včetně změny sazby daní včetně DPH, včetně veškerých dalších poplatků, 
dále rizika spojená s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen a veškeré 
další náklady uchazeče/zhotovitele, vyjma DPH v zemi příjemce a celních 
poplatků při dovozu do země příjemce, neboť realizace veřejné zakázky 

v rámci ZRS ČR v Gruzii je od těchto plateb osvobozena.  

 Pokud při plnění zakázky dojde k dodávce zboží, jedná se vývoz zboží do země 
mimo EU, jedná se tedy o osvobození od daně při vývozu zboží dle § 66 zákona 
číslo 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, zadavatel preferuje, aby uchazeč 
předložil nabídku bez DPH (resp. s nulovou sazbou a částkou DPH). Pokud 

uchazeč uvede nabídkovou cenu včetně DPH u dodávky zboží, musí v nabídce 
uvést z jakého důvodu tak činí. Toto uvede do části 6) nabídky dle výše uvedeného 
bodu 6 této zadávací dokumentace. 

 Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení bere uchazeč na vědomí, že jím 
nabídnutá cena musí zahrnovat všechny výše uvedené náklady na realizaci 
předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je povinen tyto náklady zahrnout do ceny 
nabídky. 

 Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena bude platná po 
celou dobu trvání zakázky. 
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Nabídková cena musí být doložena řádně vyplněným Strukturovaným rozpočtem dle přílohy 
č. 3 této ZD.  

 

8. Obchodní a platební podmínky 

8.1 Obchodní podmínky  

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, a to 

formou textu návrhu smlouvy obligatorního charakteru. Text návrhu smlouvy je součástí 
zadávací dokumentace (Příloha č. 5 této ZD).  
 

Uchazeč vyplní chybějící údaje v elektronické verzi návrhu smlouvy a předloží v tištěné 
podobě jako součást nabídky. 

 

Uchazeč vyplní v textu návrhu smlouvy nevyplněné údaje týkající se uchazeče, aniž by 
jakýmkoli jiným způsobem měnil textaci návrhu. V případě, že zasáhne jiným, než výše 
uvedeným způsobem do textace smlouvy bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. 
 

Přílohy smlouvy doloží uchazeč jako součást nabídky. Pokud jsou některé části nabídky 
současně přílohou smlouvy, není třeba je v nabídce u smlouvy dokládat duplicitně.  
 

Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání 
právnické či fyzické osoby. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu 
zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, 
bude vyřazena ze zadávacího řízení a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. 
 

8.2 Platební podmínky 

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace 
(Příloha č. 5 této ZD).  

  

9. Způsob hodnocení nabídek 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ podle ekonomické 
výhodnosti nabídek pomocí níže uvedených kritérií. 
Dílčí kritéria pro hodnocení nabídek  
 

Označení 
kritéria 

Dílčí hodnotící kritérium váha v % 

a) 
Celková nabídková cena včetně DPH (u neplátců DPH celková 
nabídková cena) 

90 % 
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b) Návrh realizace školení v jednotlivých regionech 7 %  

c) 
Návrh PR aktivit propagující prevenci a včasnou diagnostiku 
onkologických onemocnění ve vybraných venkovských regionech 

3 % 

 

 

9.1 Specifikace jednotlivých dílčích kritérií a způsob hodnocení 

V rámci dílčího kritéria ad a) bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu včetně 
DPH v Kč. Celková nabídková cena musí být v členění dle přílohy č. 3 zadávací 
dokumentace. Nabídková cena je cenou celkovou, tj. součet položek strukturovaného 
rozpočtu uchazeče (příloha č. 3 této zadávací dokumentace).  

 

V rámci dílčího kritéria ad b) bude zadavatel hodnotit Popis způsobu realizace a logistické 

zajištění školení ve venkovských regionech a Tbilisi, přičemž lépe budou hodnoceny nabídky 
s logičtěji propracovaným návrhem realizace jednotlivých školení v regionech a Tbilisi 

(logická návaznost jednotlivých školení, efektivně vynaložený čas českých expertů při 
realizaci školících aktivit v místě realizace – délka jednotlivých pobytů v místě 
realizace/počet školení během jedné návštěvy).  
 

V rámci dílčího kritéria ad c) bude zadavatel hodnotit návrh PR aktivit propagujících 
prevenci a včasnou diagnostiku onkologických onemocnění ve vybraných venkovských 
regionech. Lépe budou hodnoceny nabídky s vyšším počtem PR aktivit s odpovídající náplní 
v různých oblastech (letáky, informační materiály pro lékařské ordinace, osvětové kampaně, 
média atd.) 
 

Metoda přidělování bodových hodnot: 

Uchazeč je povinen za účelem hodnocení své nabídky uvést k jednotlivým dílčím kritériím 
maximálně konkrétní informace. Údaje uvedené pro účely hodnocení jsou závazné i 
z hlediska následného plnění předmětu smlouvy. 
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 
kritéria (celková nabídková cena) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 
 

Pro hodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria b) a c) bude použita bodovací stupnice 
v rozsahu 1 až 100 bodů pro každé dílčí kritérium. Každé hodnocené nabídce budou přiděleny 
bodové hodnoty, které budou odrážet úspěšnost nabídky. Nejlepší nabídka obdrží plnou váhu 
daného kritéria. Ostatní pak sestupně méně v porovnání s nejlepší nabídkou. 

 

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 
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jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty. 

 

Všechny hodnocené nabídky budou seřazeny dle výsledného bodového hodnocení od nabídky 
s nejvyšší bodovou hodnotou po nabídku s nejnižší bodovou hodnotou. Nabídka s nejvyšší 
bodovou hodnotou bude považována za ekonomicky nejvýhodnější. 

 

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem 
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, 
které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty 
podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje. 
 

 

10. Prohlídka místa plnění, vyžádání dodatečných informací k zadávací 
dokumentaci 

10.1 Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění veřejné zakázky. 
 

10.2 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

Případná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci a zadávacím 
podmínkám dle ust. § 49 odst. 1 ZVZ musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních 
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek a to písemně na adresu osoby pověřené 
výkonem zadavatelských činností dle § 151 ZVZ. 

 

11. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek 

Místem pro podání nabídek veřejné zakázky je: 
 

Název: Česká rozvojová agentura  

Sídlo: Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

IČ/DIČ:  75123924 

Telefon/mob. +420  251108105 

 

Zadavatel nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání 
nabídky. Nabídky se proto mohou podávat pouze v listinné podobě, a to nejpozději do konce 

lhůty pro podání nabídek (která je uvedena v Oznámení o zakázce) na adresu společnosti 
Česká rozvojová agentura (kontaktní osoba Mgr. Lucie Nečasová popř. Eva Robová, 
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příp. další zaměstnanci zadavatele), Nerudova 3, 118 50 Praha 1. Jiné doručení není 
považováno za řádné podání nabídky. 
 

Zájemci mohou podat nabídku rovněž doporučenou poštou, osobně, kurýrem, apod. a to vždy 

tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. 
 

Tíha doručení ve lhůtě pro podání nabídek je zcela na straně uchazeče. 

 

12.  Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet 
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek, končí dnem doručení oznámení zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky. Prodloužení zadávací lhůty a přerušení jejího běhu je stanoveno 
ustanovením § 43 ZVZ. 
Délku zadávací lhůty stanovil zadavatel na 6 měsíců. 
 

13.  Termín a místo otevírání obálek 

Otevírání obálek započne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle České 
rozvojové agentury, Nerudova 3, 118 50 Praha 1.  

 

Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny 
zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních důvodů je omezen počet 
zástupců každého uchazeče na jednu fyzickou osobu. V případě, že nabídku podává 
zahraniční osoba, je oprávněn být přítomen otevírání obálek též její tlumočník. 
Zadavatel může od zástupců uchazečů vyžadovat předložení písemné plné moci o pověření 
zastupování uchazeče při otevírání obálek. Pokud se zúčastní členové statutárního orgánu, 
mohou doložit tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku uchazeče (případně 
obdobnou listinou prokazující a dokládající složení statutárního orgánu uchazeče). 
  

14.  Adresa zadavatele  

Česká rozvojová agentura 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

 

15. Kontaktní adresa v zemi příjemce – partnerská organizace zadavatele 

Cancer Prevention Centre CPC 

Agmashenebeli ave. 83/23  

Tbilisi Gruzie 

Kontaktní osoba: Ioseb Abesadze 
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16. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 

Pyramida CS s.r.o. – kontakty viz záhlaví zadávací dokumentace. 
 

17. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

17.1 Rozsah jiných požadavků – dodavatelský systém 

V souladu s ust. § 44 ZVZ zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části 
veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně 
uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku 
zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu 
s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s 
uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). 
K tomuto použije přílohu č. 9 ZD (Seznam subdodavatelů).  
Zadavatel požaduje písemný souhlas každého subdodavatele s tím, že v nabídce bude jako 
subdodavatel uveden (formou smlouvy mezi dodavatelem a subdodavatelem, pokud 

subdodavatel plní některou část kvalifikace).   

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě 
(subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení s uvedením této skutečnosti.  
 

18. Další požadavky zadavatele 

 

Zadavatel dále požaduje: 
 

§ veškerá prohlášení uchazeče v nabídce budou podepsána osobou oprávněnou za 
uchazeče jednat; 

§ veškerá korespondence zadavatele vůči uchazeči, týkající se této veřejné zakázky, bude 
realizována v českém jazyce prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských 
činností (kromě doručení nabídky); 

§ každá zaslaná zpráva dodavatele/uchazeče vůči zadavateli elektronickou poštou bude 
podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo označena uznávanou 
elektronickou značkou; tento požadavek neplatí pro potvrzení o doručení zprávy. 

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 

19. Závěrečné pokyny, doporučení, upozornění a práva zadavatele 

 

§ Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky upřesnit, změnit nebo doplnit 
obchodní a technické podmínky v souladu s § 49 zákona s tím, že dle závažnosti a 
rozsahu změn v zadávací dokumentaci bude zadavatelem případně prodloužena lhůta 
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pro podání nabídek. Případné požadavky na změnu zadávacích podmínek zadavatelem 
budou uplatněny vůči všem dodavatelům shodně, a to písemnou formou. 
 

§ Zadavatel si je plně vědom, že dle § 44 odst. 1 ZVZ za správnost a úplnost zadávací 
dokumentace odpovídá zadavatel. Zadavatel za účelem předložení a následného 
hodnocení vzájemně porovnatelných nabídek a dále v zájmu předejití případných 
následných požadavků vybraného uchazeče na navýšení nabídkové ceny, žádá 
uchazeče, aby po prostudování zadávací dokumentace vč. jejích příloh, eventuálně 
vznášeli u zadavatele své dotazy a připomínky k obsahu zadávací dokumentace, 
zejména pak ve vztahu k její správnosti, úplnosti a vymezení technických podmínek 
spočívajících v uvedení požadavků na výkon nebo funkci.  

 

§ V případě zjištění jakýchkoliv nejasností či nesrovnalostí v těchto dokumentech vč. 
připomínek k organizačním a administrativním podmínkám tohoto zadávacího řízení, 
nechť své dotazy a připomínky uchazeče sdělí zadavateli (resp. na adresu osoby 
pověřené výkonem zadavatelských činností). Tímto opatřením zadavatel sleduje 
možnost případné nesrovnalosti zjištěné v zadávací dokumentaci ještě před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek v souladu s dikcí § 6 ZVZ opravit, doplnit či jinak upravit, 
aby tyto dokumenty byly srozumitelné a obsahově vzájemně v souladu a umožnily tak 
účast co nejvyššímu počtu uchazečů v tomto zadávacím řízení. 
 

§ Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky ani jejich části. 
Náklady na účast v zadávacím řízení a zpracování nabídky nebudou uchazečům 
hrazeny. 

 

§ Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
 

§ Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu 
(smlouva, ukončení plnění zakázky, zaplacená částka, apod. atd.). 

 

20. Přidělení veřejné zakázky 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odešle zadavatel do 5-ti pracovních dnů po 
rozhodnutí dle § 81 odst. 1 ZVZ dle ustanovení § 81 odst. 3 ZVZ. 

 

21.  Výčet příloh zadávací dokumentace 

§ č. 1  Specifikace postupu realizace 

§ č. 2 Vzorový krycí list nabídky 

§ č. 3 Strukturovaný rozpočet 
§ č. 4 Časový harmonogram 

§ č. 5 Návrh smlouvy  




