HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

VZ-11-2021

HOSPIC Frýdek-Místek, p.o. v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), vyhlašuje výběrové řízení a vyzývá
zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona. Tato
veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 zákon o ZVZ zadávána žádným z postupů
podle zákon o ZVZ. Toto platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu
použije terminologii zákon o ZVZ, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti
a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.),
tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 zákon o ZVZ (zásad rovného zacházení,
transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).
1 Název veřejné zakázky:
„Měření a hodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí Hospic Frýdek-Místek“
2 Identifikační údaje veřejného zadavatele:
HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 72046546
Tel: 595 538 112 – Ing. Jan Jursa, ředitel
Adresa profilu: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_31.html
Kontakt:
Ing. Jiří Pomykal
tel.: 595 538 113, 777 784 721
e-mail: j.pomykal@hospicfm.cz
3 Předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky je provedení měření a hodnocení rizikových faktorů pracovního
prostředí dle § 38 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (dále
jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“).
4 Místo plnění zakázky
HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
5 Doba plnění zakázky
Doba plnění veřejné zakázky je max. 9 měsíců od podpisu smlouvy, objednávky
s dodavatelem.
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6 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro toto výběrové řízení jsou pro dodavatele
v tomto výběrovém řízení závazné. Obchodní podmínky jsou obsaženy v této zadávací
dokumentaci, tzn., že dodávka bude realizována nejpozději do 9 měsíců od podpisu smlouvy
a doba splatnosti bude minimálně 14 dnů ode dne dodávky.
Zadavatel neposkytuje zálohu.
7 Technické podmínky zakázky
Z důvodu aktualizace kategorizace prací zadavatel musí zajistit provedení měření nebo
odborné hodnocení rizikových faktorů v provozu zdravotních a sociálních služeb.
Měření nebo odborné hodnocení rizikových faktorů musí být provedeno u následujících
profesí zaměstnanců zadavatele a příslušných rizikových faktorů:
profese / rizikový faktor
Praktická sestra (všeobecná
sestra)
Ošetřovatel (pečovatel)
Kuchařka (pomocná
kuchařka)
Pradlena
Správce

pracovní poloha
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření nebo odborné
hodnocení

celková fyzická zátěž
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření nebo odborné
hodnocení

lokální svalová zátěž
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření nebo odborné
hodnocení
Měření nebo odborné
hodnocení

Orientační popis činností:
Praktická sestra (všeobecná sestra) – podávání léků, odběr biologických materiálů,
zdravotní péče o pacienty, podílí se při činnostech přijetí a odchodu pacienta,
polohování, podávání stravy. Směny 12 hodin, 7 dní v týdnu, denní a noční.
Ošetřovatel (pečovatel) – přímá péče o pacienty, mytí, oblékání, polohování, podávání
stravy, přesun pacientů. Směny 12 hodin, 7 dní v týdnu, denní a noční.
Kuchařka (pomocná kuchařka) – vaření v kuchyňském provoze, strojní i ruční příprava
potravin. Směny 12 hodin, 7 dní v týdnu, denní.
Pradlena – obsluhuje strojní zařízení prádelny, vkládání prádla do pracích a sušících strojů,
žehlení prádla na mandlovacím stroji na žehlícím lisu, ruční skládání prádla.
Směny 12 hodin, 7 dní v týdnu, denní.
Správce – drobné údržbářské práce, příjem a výdej materiálů ze skladu, řízení osobního
automobilu. Směny 8 hodin, 5 dní v týdnu, ranní.
Dodavatel dle výše uvedených specifikací stanoví cenu za provedení měření u všech profesí
a rizikových faktorů a cenu za provedení odborného hodnocení u všech profesí a rizikových
faktorů. Cena bude stanovená včetně vyhotovených protokolů o měření a odborného
hodnocení.
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Výsledné protokoly měření a hodnocení rizikových faktorů bude zadavatel přikládat místně
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k oznámení (příp. návrhu) o zařazení prací do
kategorií.
Zadavatel před realizací veřejné zakázky se s dodavatelem dohodne na způsobu hodnocení
rizikových faktorů u každé profese, zda bude rizikový faktor měřen nebo odborně posouzen.
Na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví může dojít k dodatečnému
provedení měření nebo odborného hodnocení rizikových faktorů, které provede dodavatel
na výzvu zadavatele v ceně stanovené touto veřejnou zakázkou.
8 Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Cena nabídky bude uvedena v závazném formuláři „Cenová nabídka“, viz Příloha č. 1.
Nabídková cena bude stanovena v české měně a jako cena nejvýše přípustná, která bude
zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s předmětem veřejné zakázky. Cena bude
stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
Nabídková cena bude členěna na cenu bez DPH za jednotlivé měření a odborného
hodnocení rizikových faktorů a celkovou cenu za provedení měření a hodnocení rizikových
faktorů pracovního prostředí bez DPH, výši DPH a celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.
Varianty nabídky se nepřipouštějí.
9 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen doložit čestné prohlášení o své základní způsobilosti splnit veřejnou
zakázku ve smyslu § 73 a násl. zákona o ZVZ. Vzor čestného prohlášení, které může
dodavatel použít, je uveden v Příloze č. 2.
Dodavatel v kopii doloží výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, ve
které je uchazeč zapsán a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující
příslušné živnostenské oprávnění.
Dodavatel je povinen prokázat, že je odborně způsobilý pro plnění veřejné zakázky nebo
disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje doložením
osvědčení o akreditaci nebo autorizaci k příslušným měřením nebo vyšetřením, příp.
autorizaci k vyšetření v oboru fyziologie práce dle § 38 zákona o ochraně veřejného zdraví.
10 Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
11 Dodatečné informace
Dodavatel je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádosti o dodatečné informace musí být podávány výhradně písemně v listinné
nebo elektronické podobě, nikoli v ústní nebo telefonické podobě, a to nejpozději ke dni
12. 11. 2021.
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12 Pokyny pro podání nabídky
Termín pro podání nabídky je středa 24. 11. 2021 do 10:00 hod.
Po tomto termínu se nabídky na plnění veřejné zakázky nepřijímají, termínem se rozumí
fyzické doručení nabídky na adresu zadavatele.
Obsah nabídky:
• Vyplněný závazný formulář „cenová nabídka“ (Příloha č. 1) podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele dle bodu 8.
• Doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 9.
V případě, že dodavatel v nabídce doloží dokumenty podepsané jinou než osobou uvedenou
v aktuálním a platném výpisu z obchodního rejstříku, doloží do své nabídky také oprávnění
této osoby k podpisu (např. plnou moc).
Nabídku předkládejte v českém jazyce v listinné podobě v zalepené obálce s označením
NEOTVÍRAT, názvem dodavatele a názvem zakázky „Měření a hodnocení rizikových
faktorů pracovního prostředí Hospic Frýdek-Místek“ a uvedením obchodního jména
a adresy dodavatele prostřednictvím recepce Hospic Frýdek-Místek, p.o. každý den 7:0019:00 h nebo zašlete takto označenou obálku poštou na adresu:
Hospic Frýdek-Místek, p.o.
I. J. Pešiny 3640
738 01 Frýdek-Místek.
13 Otevírání obálek
Otevírání obálek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek 24. 11. 2021 v 11:00
hod v sídle zadavatele na recepci Hospice.
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni dodavatele (maximálně však jedna
osoba za dodavatele, které se prokážou plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán
či jeho člena nebo dodavatele – fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek.
14 Závěrečné ustanovení
Dodavatel bere na vědomí, že se jedná o práce také na pokojích, kde jsou umístěni klienti
se specifickými potřebami, sníženou soběstačností a různými druhy zdravotního postižení.
Zadavatel nebude vracet žádné podané nabídky. Zadavatel nebude hradit účastníkům
zadávajícího řízení žádné náklady spojené s průběhem zadávacího řízení.
Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky
zadávacího řízení, že veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu
zadavatele.
Zadavatel může kdykoliv do podepsání smlouvy veřejnou zakázku zrušit.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změnu, zpřesnění či doplnění podmínek zadávacího
řízení v případech, kdy zjistí sám anebo prostřednictvím dotazu dodavatele, že jím
poskytnuté zadávací podmínky nejsou jednoznačné, že připouští vícero výkladů, popř. že
potřebují upřesnit.
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15 Zpracování osobních údajů
Zadavatel má v souvislosti s realizací zadávacího řízení dle zákona postavení správce
osobních údajů a za tímto účelem informuje potenciální dodavatele ve smyslu čl. 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“), že:
a) je oprávněn v rámci zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich
poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů
a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je
dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele
a skutečných majitelů dodavatele;
b) zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení
a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákona o zadávání veřejných
zakázek. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR
v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
16 Seznam příloh
Příloha č. 1 – Cenová nabídka
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Frýdek-Místek dne 8. 11. 2021

Ing. Jan Jursa – ředitel

Ing. Jan
Jursa

Digitálně podepsal
Ing. Jan Jursa
Datum: 2021.11.08
14:59:28 +01'00'
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