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1.

Název veřejné zakázky

Tuzemské ozdravné pobyty a přímořské ozdravné pobyty dětí v roce 2015 2017

2.

Zadavatel

název zadavatele:
sídlo:
IČO:
stát:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4, Praha 9, PSČ 190 03
47114975
ČR

odpovědný útvar:

OZP

kontaktní osoba zadavatele:
tel.:
e-mail:

Ing. Miroslav Martoch, MUDr. Libor Tuka
+420 284 021 256, +420 284 021 215
mmartoch@vozp.cz, ltuka@vozp.cz

3.

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Účelem
zadávacího řízení je uzavření smlouvy s jedním nebo dvěma účastníky o zajištění
ozdravných pobytů dětí.

4.

Předmět veřejné zakázky

4.1.

Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění:

A)

nepřetržitých čtyř (4) turnusů patnácti (15) denních tuzemských ozdravných
pobytů pro 160 dětí v jednom kalendářním roce, za 3 roky maximálně 480
dětí, nejlépe v horské oblasti Beskyd, Šumavy nebo Krkonoš, po 40 dětech
v jednom turnusu a

B)

nepřetržitých čtyř (4) turnusů patnácti (15) denních přímořských ozdravných
pobytů pro 600 dětí v jednom kalendářním roce, po 150 dětech v jednom
turnusu, za 3 roky maximálně 1 800 dětí, doba letu nesmí přesáhnout 2 hod.,
vzdálenost z letiště do místa pobytu nesmí být delší než 100 km.

Pobyty jsou určeny pro chronicky nemocné a zdravotně oslabené děti, pojištěnce
VoZP ČR věkové kategorie od 7 do 17 let věku včetně, především s alergickým
onemocněním, různou formou ekzémů, onemocněním horních a dolních cest
dýchacích na podkladě snížené imunity a celkovou tělesnou slabostí. Ozdravné
pobyty tuzemské i zahraniční budou realizovány v období od půlky června do konce
srpna příslušného kalendářního roku.

3/29

4.1.1. Vymezení pojmů
Ozdravným tuzemským pobytem se pro účely této zadávací dokumentace (dále
jen ZD) rozumí zajištění nepřetržitého patnácti (15) denního ozdravného pobytu
(turnusu) v ČR, pro děti shora uvedené kategorie spočívající v poskytnutí dopravních,
zdravotnických, ubytovacích, stravovacích, sportovních, kulturních a personálních
služeb.
Turnusem se pro účely tuzemského ozdravného pobytu rozumí skupina
maximálně 40 dětí, 1 lékaře, 1 zdravotní sestry, 1 hlavního vedoucího, 1 zástupce
hlavního vedoucího, 1 sportovně-kulturního animátora a dostatečný počet
pedagogických pracovníků s nepřetržitým 24 hodinovém dozoru.
Oddílem se pro účely tuzemského ozdravného pobytu rozumí maximálně 10 dětí
s 1 pedagogickým pracovníkem starším 18 let.
Ozdravným přímořským pobytem se pro účely této ZD rozumí zajištění
nepřetržitého patnácti (15) denního ozdravného pobytu (turnusu) u Jaderského moře
pro děti shora uvedené kategorie spočívající v poskytnutí dopravních,
zdravotnických, ubytovacích, stravovacích, sportovních, kulturních a personálních
služeb.
Turnusem se pro účely ozdravného přímořského pobytu rozumí skupina
maximálně 150 dětí, 2 lékařů, 2 zdravotních sester, 1 hlavního vedoucího, 1
zástupce hlavního vedoucího, 1 sportovně-kulturního animátora a dostatečný počet
pedagogických pracovníků s nepřetržitým 24 hodinovém dozoru.
Oddílem se pro účely ozdravného přímořského pobytu rozumí maximálně 10 dětí
s 1 pedagogickým pracovníkem starším 18 let.
Vzorovým jídelníčkem se rozumí jídelníček na dobu 15 dnů v místě ozdravného
pobytu s rozdělením na snídani, přesnídávku, oběd, odpolední svačinu, večeři,
včetně pitného režimu po dobu 24 hodin, případně stravovací balíček na výlet nebo
na cestu z místa ozdravného pobytu do odjezdového místa v ČR.
Pitným režimem se rozumí zajištění a poskytnutí studených a teplých nápojů
v množství minimálně 2,5 litrů tekutin denně při tuzemském ozdravném pobytu, 3,5
litrů tekutin při přímořském ozdravném pobytu, 1 litr při cestě z místa ozdravného
pobytu na letiště nebo do odjezdového místa v ČR.
Vyšší mocí se rozumí stav, kdy zadavatel nebo dodavatel z objektivních příčin,
vyvolaných živelní katastrofou (zemětřesení min. o síle 4. stupně Richterovy
stupnice, požáry, povodněmi, záplavami, sesuvy půdy v místě ozdravného pobytu
apod.) nebo válečnou činností (válečný stav, vyhlášenou či nevyhlášenou válkou,
akcemi cizího nepřítele, občanskou válkou, vojenským pučem, povstáním, revolucí,
vzpourou, teroristickými útoky), nemůže dostát svému závazku.
Doba realizace ozdravných pobytů – patnácti (15) denní ozdravné pobyty budou
realizovány vždy nejdříve cca od půlky měsíce června, nejpozději do konce srpna
příslušného kalendářního roku, a to počínaje červnem roku 2015 a konče srpnem
2017.
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Doprovodný personál – lékař (lékaři), zdravotní sestra (sestry), sportovně-kulturní
animátor, vedoucí a zástupce vedoucího turnusu, pedagogický doprovod, hlavní
delegát.
Možná odbornost lékařů:
002 – praktický lékař pro děti a dorost,
708 – ARO,
207 – alergologie (dětská alergologie),
501 – chirurgie,
606 – ortopedie.
4.1.2. Požadavky zadavatele na tuzemský ozdravný pobyt – část A)
4.1.2.1. Požadavky na lokalitu
1. Musí se jednat se o horskou nebo podhorskou oblast mimo bezprostřední blízkosti
center velkých aglomerací, průmyslových podniků a rušných dopravních
komunikací.
2. Čistota ovzduší v lokalitě ozdravného pobytu musí odpovídat cíli ozdravného
pobytu – zlepšení zdravotního stavu dětí uvedené v bodě 4.1.
Dodavatel je povinen zajistit shora uvedené požadavky na lokalitu místa tuzemských
ozdravných pobytů po celou dobu účinnosti smlouvy.
4.1.2.2. Požadavky na ubytování
1) Zajištění ubytování v samostatném zděném objektu (pevná stavba) nebo jeho
části výhradně pouze pro účastníky léčebně ozdravného pobytu.
2) Zajištění dostupnosti ubytovacího zařízení po kvalitní veřejné komunikaci vhodné
pro případný transport osob do nejbližšího zdravotnického zařízení. Ubytovací
zařízení musí být vhodně umístěno, plně funkční, vybaveno a vhodné pro
ozdravné pobyty dětí.
3) V areálu nebo v těsné blízkosti musí být prostor na sportovní hry (např. malá
kopaná, vybíjená, volejbal), plavecký bazén (koupaliště) vhodný k využití i pro
nejmladší děti.
4) V ubytovacím prostoru musí být k dispozici vhodné prostory k využití volného
času účastníků ozdravného pobytu – sportovní místnost s možností sportovních
her (stolní tenis, šipky apod.), společenská místnost vybavená satelitní TV,
videem, různými stolními hrami.
5) Ubytování dětí ve dvoulůžkových, max. čtyřlůžkových pokojích hotelového typu.
Každý pokoj musí být vybaven příslušným počtem postelí (nikoli přistýlkami či
palandami), shodným počtem nočních stolků, šatních skříní s dostatečným
úložným prostorem s funkčním vlastním sociálním zařízením – umyvadlem, WC
a sprchou se studenou a teplou vodou.
6) Vybavení postelí antialergickými lůžkovinami.
7) Zajištění ubytování pro doprovodný personál v 1 nebo 2 lůžkových pokojích
sousedících s pokoji dětí, pokoje doprovodného personálu budou vybaveny navíc
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psacím stolem, telefonem, varnou konvicí. Doprovodný personál bude ubytován
v samostatných pokojích vzájemně sousedících s pokoji dětí. Pokoje lékaře a
zdravotní sestry musí být sousedit s ordinací a izolačními pokoji.
8) Pro každý turnus dodavatel zajistí v účelově vhodných a dobře osvětlených
místnostech 1 ordinaci s tekoucí studenou a teplou vodou a sociálním zařízením.
Ordinace musí být vybavena funkčním počítačem s tiskárnou pro potřeby vedení
zdravotní dokumentace a pořizování lékařských zpráv, lednicí k uskladnění léků,
léčiv. Dále 2 izolační pokoje (zvlášť pro chlapce a dívky) se třemi lůžky pro
akutně nemocné děti se samostatným sociálním zařízením a inspekční místnost
zdravotnického personálu. Dále zajistí vyčlenění 1 uzamykatelné místnosti pro
skladování léčiv a zdravotnického materiálu. Současně zajistí, aby před každou
ordinací bylo zajištěno místo se židlemi pro čekající děti (chodba).
9) Denní úklid pokojů, ordinace, izolačních místnosti, prostorů pro stravování a
společenských prostor, úklidu podlah mokrou cestou, odstraňování prachu
z nábytku.
10) Zajištění výměny lůžkovin a ručníků minimálně 1x týdně.
4.1.2.3. Požadavky na stravování
1) Stravování formou plné penze (5 x denně) o kalorické hodnotě cca 3 000 kcal a
vhodné nutriční skladbě v pravidelných intervalech. Dodavatel předloží vzorový
jídelníček na dobu turnusu (15 dní) ozdravného pobytu. Stravování zahrnuje:
snídani, dopolední přesnídávku, oběd, odpolední svačinku, večeři. Stravovací
balíček včetně studeného nápoje na cestu z místa ozdravného pobytu.
2) Pitný režim 2,5 litrů tekutin denně na jedno dítě nepřetržitě po dobu 24 hodin
spočívající v zajištění:
-

alespoň jednoho teplého nápoje při podávání hlavních jídel, kterými se
rozumí snídaně, oběd a večeře,

-

alespoň jednoho teplého a jednoho studeného nápoje po dobu 24 hodin,
formou trvale přístupných nádob,

-

alespoň jednoho studeného nápoje (minerální voda, džus, balená pitná
voda) při podávání oběda,

-

pitný režim je zajišťován i cestou zpět z místa ozdravného pobytu a to
hygienicky balenou pitnou vodou v množství minimálně 1 litru na osobu.

3) V případě výletů zajištění alespoň jednoho studeného nápoje v množství
odpovídajícímu délce přepravy min. 1,5 l na osobu a potravinového balíčku pro
každé dítě.
4) Pro účastníky ozdravného pobytu musí být vyčleněna místa v jídelně.
5) Lékařský doprovod musí mít možnost ovlivňovat skladbu jídelníčku. Dodavatel
musí akceptovat jeho připomínky.
6) Dodavatel zajistí v místě ozdravného pobytu chladící zařízení, dostupné pro
doprovod, pro uložení drobných jídel (přesnídávky apod.)
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4.1.2.4. Požadavky na dopravu
1) Dodavatel zajistí autokarovou (autobusovou) dopravu až do pobytového místa a
zpět, s možností přistavení dopravních prostředků v Praze a alespoň dalších třech
sběrných místech stanovených zadavatelem.
2) Autokary (autobusy) musí splňovat evropský standard (klimatizace, WC s tekoucí
vodou).
3) Každá přepravovaná osoba bez rozdílu věku musí mít v dopravním prostředku své
vlastní sedadlo.
4) Po celou dobu přepravy musí dodavatel zajistit přítomnost zdravotnického a
pedagogického doprovodu v každém dopravním prostředku. Zdravotnický a
pedagogický doprovod musí být vybaven funkčními spojovacími prostředky.
Dodavatel vybaví zdravotnický doprovod na dobu každé přepravy zdravotnickým
materiálem (lékárničkou s nezbytnými léky a zdravotnickým materiálem).
Povinnost přepravce mít vybaven dopravní prostředek lékárničkou dle zákona
není tímto dotčen.
5) Dodavatel musí na svoje náklady zajistit případnou náhradní přepravu dětí a
doprovodného personálu.
6) Dodavatel zajistí dopravu dětí a doprovodného personálu přepravcem pojištěným
na újmu způsobenou třetím osobám.
7) Dodavatel zajistí dětem pomoc při nakládání a přenášení objemných zavazadel
(např. při odjezdu, příjezdu na místo nebo změny dopravního prostředku).
8) Za technický stav dopravních prostředků použitých k přepravě dětí a
doprovodného personálu zodpovídá dodavatel na základě uzavřené smlouvy mezi
ním a přepravcem.
4.1.2.5. Požadavky na zdravotnické zabezpečení
1) Lékařský a zdravotnický doprovod, zdravotnické služby 1 lékař a 1 diplomovaná
zdravotní sestra pro každý turnus ozdravného pobytu.
2) Zdravotnické zabezpečení, zajištění a vybavení ordinace a izolačních místností
zdravotnickým materiálem a léky.
3) Dodavatel musí zajistit průběžné doplňování zdravotnického materiálu a léků
v místě pobytu. Seznam vybavení zdravotnickým materiálem a léky zpracuje a
předloží ve své nabídce.
4) Zajištění 24 hodinového dozoru lékaře po celou dobu ozdravného pobytu.
5) Zajištění zdravotnického zabezpečení během přepravy.
6) Zajištění motorového vozidla po celou dobu všech turnusů ozdravných pobytů
v místě pobytu pro zajištění transportu k poskytnutí odborné zdravotní péče.
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4.1.2.6. Další požadavky na dodavatele
1) Zajištění inspekční cesty pracovníků objednatele v lokalitě ozdravného pobytu
včetně nákladů na ubytování a stravování pro 2 osoby po dobu 3 dnů ve 2
termínech.
2) Služby delegáta v pobytovém místě.
3) Vybavení zdravotního a pedagogického personálu výrazným oblečením.
4) Vytištění a rozeslání potřebných formulářů, informací a pokynů k odjezdu na
tuzemský pobyt zákonným zástupcům vybraných dětí.
5) Příprava, realizace a vybavení pro sportovní a kulturní vyžití účastníků.
6) Využití sportovišť a sportovních terénů v místě ozdravného pobytu, tištění a
předání diplomů (medailí).
7) Zajištění spojení mobilním telefonem s hlavním vedoucím v místě ozdravného
pobytu.
8) Zajištění telefonického, faxového a internetového spojení z místa ozdravného
pobytu se zástupci zadavatele.
9) Zaplacení pobytové taxy pro dětské účastníky, pedagogický a zdravotnický
personál.
10) Zajištění proškolení – před zahájením ozdravných pobytů v daném kalendářním
roce zajistí dodavatel školení doprovodných pracovníků v těchto oblastech
činností:
-

informace o lokalitě, kde se budou konat ozdravné pobyty,

-

pracovněprávní vztahy dodavatele a doprovodných pracovníků v rámci
pobytu,

-

pedagogické a výchovné zásady vedení dětí při skupinových ozdravných
pobytech,

-

nakládání s dokumenty obsahujícími citlivé údaje v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

-

zásady PO a BOZP, zejména na práci s dětmi a předcházení úrazů,

-

zásady první pomoci,

-

specifika chování chronicky nemocných dětí, chronická onemocnění, pro
která jsou ozdravné pobyty určeny – základní projevy, první pomoc.

11) Na organizaci přepravy, celkového průběhu pobytu, dodržování denního řádu,
stanoveného programu a na bezpečnost dětí musí dbát odborný pedagogický
personál, způsobilý vykonávat činnost vedoucího oddílu. Požadavkem zadavatele
je 1 pedagogický pracovník starší 18 let na max. 10 dětí.
12) Podávání pravidelných zpráv, fotografií a hlášení z místa ozdravného pobytu
zadavateli s uvedením souhrnu za předchozí týden (týdenní, závěrečné hlášení)
13) Uchazeč doloží seznam zdravotnického a pedagogického doprovodu vždy
nejméně 14 dní před zahájením turnusu ozdravného pobytu.
14) Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn proti úpadku.
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Dodavatel dále prohlašuje, že zabezpečí pojištění léčebných výloh s minimálním
limitem 3 000 000,- Kč včetně:
-

úrazového pojištění,

-

pojištění odpovědnosti za škodu na majetku třetí osoby a jiné újmy (min.
limit pojistné ochrany 1 500 000,- Kč).

4.1.2.7. Další požadavky na zdravotnický personál
1) Lékař musí být vybaven zdravotnickým materiálem a léky tak, aby byl schopen
řešit všechny urgentní a život ohrožující stavy. Zdravotní sestra musí mít znalosti
základních rehabilitačních postupů s přihlédnutím na zdravotní postižení dětí.
2) Lékař zajišťující lékařskou péči musí mít schopnost a dovednost kardiopulmonální
resuscitace (KPR) a před každým turnusem musí podepsat čestné prohlášení o
ovládání uvedené dovednosti.
3) Lékař zajišťující lékařskou péči musí zpracovat vstupní a výstupní lékařskou
zprávu pro každého účastníka pobytu. Zdravotnický personál je povinen vést
písemný záznam o zdravotním stavu dětí po dobu ozdravného pobytu. Po
ukončení ozdravného pobytu předá tyto záznamy objednateli. Stručnou zprávu ze
zdravotnické dokumentace předá lékař, zajišťující zdravotnický dohled, jednotlivým
účastníkům ozdravného pobytu a objednateli na konci turnusu. Při hospitalizaci
dítěte vypracuje podrobnou lékařskou zprávu.
4) Zdravotnický personál musí provádět pravidelnou kontrolu zdravotního stavu
svěřených dětí. Je odpovědný za adekvátní léčbu akutních onemocnění, které se
objeví během ozdravného pobytu, ale nejsou tak závažná, aby musel být ozdravný
pobyt předčasně ukončen. Zdravotnický personál bude odpovědný za kontrolu a
dodržování pravidelné medikace u dětí s dlouhodobou terapií.
5) Lékař ve spolupráci s hlavním vedoucím provádí soustavný dohled nad
hygienicko-epidemiologickou situací a v případě nutnosti přijímá potřebná
opatření. Pravidelně také dohlíží na dodržování pitného režimu a dohlíží na
dodržování schváleného jídelníčku.
6) Lékař na závěr turnusu vypracuje závěrečnou zprávu. Zprávu předá nejpozději do
14 dnů po návratu turnusu kontaktní osobě zadavatele.
Obsahem zprávy je:
- termín turnusu, jméno hlavního vedoucího, jméno lékaře,
- zdravotní hodnocení turnusu včetně hygienicko-epidemiologické situace,
- seznam dětí, u nichž byla zjištěna kontraindikace pobytu se zdůvodněním,
- výčet všech mimořádných událostí se stručným popisem (zejména úrazy,
nemoci vyžadující si ošetření na pohotovosti či v nemocničním zařízení),
- zhodnocení spolupráce s vedením turnusu,
- zhodnocení efektu pobytu pro jednotlivé indikace,
- další podstatné události ovlivňující průběh turnusu se zaměřením na zdravotní
stav dětí.
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4.1.3. Požadavky zadavatele na ozdravný přímořský pobyt – část B)
4.1.3.1. Požadavky na lokalitu
1) Přímořské pobřeží Jaderského moře.
2) Mořská pláž musí být v bezprostřední blízkosti ubytovacího objektu bez nutnosti
překonání dopravní komunikace.
3) Přístup z pláže do moře a podmínky pro slunění musí vyhovovat věku a
zdravotnímu stavu dětí.
4) Ráz pobřeží musí umožňovat bezpečnou organizaci koupání a pobyt dětí u moře.
5) Pro děti musí být vyčleněna samostatná pláž velikostí odpovídající počtu dětí
v turnusu, jejich věku a zdravotnímu stavu dětí, se sprchou, s vyčleněním
dostatečného množství slunečníků a lehátek.
6) Pláž musí být písečná nebo písečně oblázková a pozvolným svažováním do moře.
Na pláži musí být zabezpečen plavčík nebo bezpečnostní služba.
7) Místo ozdravného pobytu nesmí být v bezprostřední blízkosti turistických center,
center velkých aglomerací, průmyslových podniků a rušných dopravních
komunikací (komunikace II. A vyšší třídy evropského standardu).
Dodavatel je povinen zajistit shora uvedené požadavky na lokalitu místa přímořských
ozdravných pobytů po celou dobu účinnosti smlouvy.
4.1.3.2. Požadavky na ubytování
1) Zajištění ubytování v samostatném zděném objektu (pevná stavba) nebo jeho
části výhradně pro účastníky léčebně ozdravného pobytu s možností kontroly a
regulace vstupu.
2) Zajištění dostupnosti ubytovacího zařízení po kvalitní veřejné komunikaci vhodné
pro případný transport osob do nejbližšího zdravotnického zařízení. Ubytovací
zařízení musí být vhodně umístěno, plně funkční, vybaveno a vhodné pro
ozdravné pobyty dětí.
3) V areálu nebo v těsné blízkosti musí být prostor na sportovní hry (např. malá
kopaná, vybíjená, volejbal, atd.).
4) V ubytovacím prostoru musí být k dispozici vhodné prostory k využití volného času
účastníků ozdravného pobytu – sportovní místnost s možností sportovních her
(např. stolní tenis, šipky apod.), společenská místnost vybavená, satelitní TV,
videem, různými stolními hrami.
5) Ubytování dětí ve dvoulůžkových, max. čtyřlůžkových pokojích hotelového typu.
Každý pokoj musí být vybaven příslušným počtem postelí (nikoli přistýlkami či
palandami), shodným počtem nočních stolků, šatních skříní s dostatečným
úložným prostorem s funkčním vlastním sociálním zařízením s WC, umyvadlem a
sprchou se studenou a teplou vodou.
6) Vybavení postelí antialergickými lůžkovinami.
7) Zajištění ubytování pro doprovodný personál v 1 – 2 lůžkových pokojích, které
budou navíc vybaveny psacím stolem, telefonem, varnou konvicí. Hlavní vedoucí
turnusu, lékaři a zdravotní sestry budou ubytováni v samostatných pokojích, které
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budou navíc vybaveny stolkem a židlemi. Pokoje doprovodného personálu budou
společně s pokoji dětí. Pokoje lékařů a sester musí být v sousedství ordinace a
izolačních pokojů.
8) Pro každý turnus dodavatel zajistí v účelově vhodných a dobře osvětlených
místnostech s tekoucí studenou a teplou vodou zřízení 1 ordinace se sociálním
zařízením. Ordinace musí být vybavena funkčním počítačem s tiskárnou pro
potřeby vedení zdravotní dokumentace a pořizování lékařských zpráv, lednicí
k uskladnění léků, léčiv. Dále 2 izolační pokoje (zvlášť pro chlapce a dívky) se
čtyřmi lůžky pro akutně nemocné děti se samostatným sociálním zařízením a
inspekční místnost zdravotnického personálu se sociálním zařízením. Dále zajistí
zřízení 1 uzamykatelné místnosti pro skladování léčiv a zdravotnického materiálu.
Současně zajistí, aby před každou ordinací bylo zajištěno místo se židlemi pro
čekající děti (chodba).
9) Denní úklid pokojů, ordinace, izolačních místnosti, prostorů pro stravování a
společenských prostor, úklidu podlah mokrou cestou, odstraňování prachu z
nábytku
10) Zajištění výměny lůžkovin a ručníků minimálně 1x týdně.
4.1.3.3. Požadavky na stravování
1) Stravování formou plné penze (5 x denně) o kalorické hodnotě cca 3 000 kcal a
vhodné nutriční skladbě v pravidelných intervalech. Dodavatel předloží vzorový
jídelníček na dobu turnusu (15dní) ozdravného pobytu. Stravování zahrnuje:
snídani, dopolední přesnídávku, oběd, odpolední svačinku, večeři. Stravovací
balíček včetně studeného nápoje na cestu z místa ozdravného pobytu.
2) Pitný režim – 3,5 litrů tekutin denně na jedno dítě nepřetržitě po dobu 24 hodin
spočívající v zajištění:
-

alespoň jednoho teplého nápoje při podávání hlavních jídel, kterými se
rozumí snídaně, oběd a večeře,

-

alespoň jednoho teplého a jednoho studeného nápoje po dobu 24 hodin,
formou trvale přístupných nádob,

-

alespoň jednoho studeného nápoje (minerální voda, džus, balená pitná
voda) při podávání oběda,

-

pitný režim je zajišťován i cestou zpět z místa ozdravného pobytu a to
hygienicky balenou pitnou vodou v množství minimálně 1 litru na osobu.

3) V případě výletů zajištění alespoň jednoho studeného nápoje v množství
odpovídajícímu délce přepravy min. 1,5 l na osobu a potravinového balíčku
(včetně ovoce) pro každé dítě.
4) Pro účastníky ozdravného pobytu musí být vyčleněna místa v jídelně.
5) Lékařský doprovod musí mít možnost ovlivňovat skladbu jídelníčku. Dodavatel
musí akceptovat jeho připomínky.
6) Dodavatel zajistí v místě ozdravného pobytu chladící zařízení, dostupné pro
doprovod, pro uložení drobných jídel (přesnídávky apod.)
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4.1.3.4. Požadavky na dopravu
1) Přeprava účastníků ozdravných přímořských pobytů do dané lokality musí být
zabezpečena pouze letecky. Odlet z Letiště Václava Havla Praha na nejbližší
letiště místu pobytu. Při návratu přílet na Letiště Václava Havla Praha.
2) Dodavatel zajistí přepravu klimatizovanými autobusy z letiště do pobytového místa
a zpět na letiště při odletu. V každém autobusu musí být zabezpečena
zdravotnická služba a balená voda, minimálně 1 l na osobu.
3) Autobusy musí splňovat evropský standard (klimatizace, WC s tekoucí vodou).
4) Každá přepravovaná osoba bez rozdílu věku musí mít v dopravním prostředku své
vlastní sedadlo.
5) Po celou dobu přepravy musí dodavatel zajistit přítomnost zdravotnického a
pedagogického doprovodu v každém dopravním prostředku. Zdravotnický a
pedagogický doprovod musí být vybaven funkčními spojovacími prostředky.
Dodavatel vybaví zdravotnický doprovod na dobu každé přepravy zdravotnickým
materiálem (lékárničkou s nezbytnými léky a zdravotnickým materiálem).
Povinnost přepravce mít vybaven dopravní prostředek lékárničkou dle zákona
není tímto dotčen.
6) Dodavatel musí na svoje náklady zajistit případnou náhradní přepravu dětí a
doprovodného personálu.
7) Dodavatel zajistí dopravu dětí a doprovodného personálu přepravcem pojištěným
na újmu způsobenou třetím osobám.
8) Dodavatel zajistí dětem pomoc při nakládání a přenášení objemných zavazadel
(např. při odjezdu, příjezdu na místo nebo změny dopravního prostředku).
9) Za technický stav dopravních prostředků použitých k přepravě dětí a
doprovodného personálu zodpovídá dodavatel na základě uzavřené smlouvy mezi
ním a přepravcem.
4.1.3.5. Požadavky na zdravotnické zabezpečení
1) Lékařský a zdravotní doprovod, zdravotnické služby 2x lékař a 2x diplomovaná
zdravotní sestra pro každý turnus ozdravného pobytu. V nákladech dodavatele je
doprava, ubytování, stravování formou rozšířené plné penze, materiální vybavení.
2) Zdravotnické zabezpečení, zajištění a vybavení ordinace a izolačních místností
zdravotnickým materiálem a léky.
3) Dodavatel musí zajistit průběžné doplňování zdravotnického materiálu a léků
v místě pobytu. Seznam vybavení zdravotnickým materiálem a léky zpracuje
uchazeč a předloží v nabídce.
4) Zajištění 24 hodinového dozoru lékaře po celou dobu ozdravného pobytu.
5) Zajištění zdravotnického zabezpečení během přepravy.
6) Zajištění motorového vozidla po celou dobu všech turnusů ozdravných pobytů
v místě pobytu pro zajištění transportu k poskytnutí odborné zdravotní péče.
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4.1.3.6. Další požadavky na zdravotnický personál
1) Lékař musí být vybaven zdravotnickým materiálem a léky tak, aby byl schopen
řešit všechny urgentní a život ohrožující stavy. Zdravotní sestra musí mít znalosti
základních rehabilitačních postupů s přihlédnutím na zdravotní postižení dětí.
2) Lékař zajišťující lékařskou péči musí mít schopnost a dovednost kardiopulmonální
resuscitace (KPR) a před každým turnusem musí podepsat čestné prohlášení o
ovládání uvedené dovednosti.
3) Lékař zajišťující lékařskou péči musí zpracovat vstupní a výstupní lékařskou
zprávu pro každého účastníka pobytu. Zdravotnický personál je povinen vést
písemný záznam o zdravotním stavu dětí po dobu ozdravného pobytu. Po
ukončení ozdravného pobytu předá tyto záznamy objednateli. Stručnou zprávu ze
zdravotnické dokumentace předá lékař, zajišťující zdravotnický dohled, jednotlivým
účastníkům ozdravného pobytu a objednateli na konci turnusu. Při hospitalizaci
dítěte vypracuje podrobnou lékařskou zprávu.
4) Zdravotnický personál musí provádět pravidelnou kontrolu zdravotního stavu
svěřených dětí. Je odpovědný za adekvátní léčbu akutních onemocnění, které se
objeví během ozdravného pobytu, ale nejsou tak závažná, aby musel být ozdravný
pobyt předčasně ukončen. Zdravotnický personál bude odpovědný za kontrolu a
dodržování pravidelné medikace u dětí s dlouhodobou terapií.
5) Lékař ve spolupráci s hlavním vedoucím provádí soustavný dohled nad
hygienicko-epidemiologickou situací a v případě nutnosti přijímá potřebná
opatření. Pravidelně také dohlíží na dodržování pitného režimu a dohlíží na
dodržování schváleného jídelníčku.
6) Lékař na závěr turnusu vypracuje závěrečnou zprávu. Zprávu předá nejpozději do
14 dnů po návratu turnusu kontaktní osobě zadavatele.
Obsahem zprávy je:
- termín turnusu, jméno hlavního vedoucího, jméno lékaře,
- zdravotní hodnocení turnusu včetně hygienicky-epidemiologické situace,
- seznam dětí, u nichž byla zjištěna kontraindikace pobytu se zdůvodněním,
- výčet všech mimořádných událostí se stručným popisem (zejména úrazy,
nemoci vyžadující si ošetření na pohotovosti či v nemocničním zařízení),
- zhodnocení spolupráce s vedením turnusu,
- zhodnocení efektu pobytu pro jednotlivé indikace,
- další podstatné události ovlivňující průběh turnusu se zaměřením na zdravotní
stav dětí.
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4.1.3.7. Další požadavky na dodavatele
1) Zajištění inspekční cesty zaměstnanců objednatele v místě ozdravného pobytu.
Pobyt pro 2 osoby po dobu 3 dnů ve 2 termínech. Náklady na dopravu, stravování
a ubytování hradí dodavatel.
2) Služby delegáta v pobytovém místě.
3) Vybavení delegátů, zdravotního a pedagogického personálu výrazným oblečením.
4) Vytištění a rozeslání potřebných formulářů, informací a pokynů k odjezdu na
přímořský ozdravný pobyt zákonným zástupcům vybraných dětí.
5) Příprava, realizace a vybavení pro sportovní a kulturní vyžití účastníků.
6) Využití sportovišť a sportovních terénů v místě ozdravného pobytu, tištění a
předání diplomů (medailí).
7) Zajištění spojení mobilním telefonem s hlavním vedoucím a jeho zástupcem
v místě ozdravného pobytu.
8) Zajištění telefonického, faxového a internetového spojení z místa ozdravného
pobytu se zástupci zadavatele.
9) Zaplacení pobytové taxy pro dětské účastníky, pedagogický a zdravotnický
personál.
10) Zajištění proškolení – před zahájením ozdravných pobytů v daném kalendářním
roce zajistí dodavatel školení doprovodných pracovníků v těchto oblastech
činností:
-

informace o lokalitě, kde se budou konat ozdravné pobyty,

-

pracovněprávní vztahy dodavatele a doprovodných pracovníků v rámci
pobytu,

-

pedagogické a výchovné zásady vedení dětí při skupinových ozdravných
pobytech,

-

nakládání s dokumenty obsahujícími citlivé údaje v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

-

zásady PO a BOZP, zejména na práci s dětmi a předcházení úrazů,

-

zásady první pomoci,

-

specifika chování chronicky nemocných dětí, chronická onemocnění, pro
která jsou ozdravné pobyty určeny – základní projevy, první pomoc.

11) Na organizaci přepravy, celkového průběhu pobytu, dodržování denního řádu,
stanoveného programu a na bezpečnost dětí musí dbát odborný pedagogický
personál, způsobilý vykonávat činnost vedoucího oddílu. Požadavkem zadavatele
je 1 pedagogický pracovník starší 18 let na max. 10 dětí.
12) Podávání pravidelných zpráv, fotografií a hlášení z místa ozdravného pobytu
zadavateli s uvedením souhrnu za předchozí týden (týdenní, závěrečné hlášení)
13) Uchazeč doloží seznam zdravotnického a pedagogického doprovodu vždy
nejméně 14 dní před zahájením turnusu ozdravného pobytu.
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14) Zajištění nepřetržité tlumočnické služby pro potřeby účastníků ozdravného pobytu.
Zadavatel požaduje alespoň jednoho tlumočníka se znalostí jazyka státu místa
ozdravného pobytu.
15) Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn proti úpadku.
Dodavatel dále prohlašuje, že zabezpečí pojištění léčebných výloh v zahraničí
s minimálním limitem 15 000 000,- Kč včetně:




repatriace pojištěného či jeho ostatků,
poskytnutí asistenčních služeb,
úrazové pojištění.

Základní cestovní pojištění bude v ceně v ceně pobytu dále rozšířeno o:
 pojištění pro případ smrti úrazem (s min. limitem pojistné ochrany
500 000,- Kč),
 pojištění pro případ trvalých následků úrazu (min. limit pojistné ochrany
500 000,- Kč),
 pojištění osobních věcí a zavazadel (min. limit pojistné ochrany 20 000,Kč),
 pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví třetí osoby (min. limit
pojistné ochrany 1 500 000,- Kč,
 pojištění odpovědnosti za škodu na majetku třetí osoby a jiné újmy (min.
limit pojistné ochrany 1 500 000,- Kč).
4.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV: 92000000-1 Rekreační, kulturní a sportovní služby
85140000-2 Různé zdravotnické služby
4.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 47 160 000,- Kč včetně DPH
Z toho:
- část A) tuzemské ozdravné pobyty – do 6 000 000,- Kč včetně DPH
- část B) přímořské ozdravné pobyty – do 41 160 000,- Kč včetně DPH
Částky za jednotlivé části jsou konečné a nesmí být překročeny.

5.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

5.1.

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017. Doba
plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a
uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně
změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.
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5.2.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, zejména sídlo zadavatele, dále lokality
splňující podmínky podle požadavků zadavatele v čl. 4 této zadávací dokumentace.

6.

Kvalifikace dodavatelů

6.1.

Splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat
svoji kvalifikaci.
Kvalifikovaným dle § 50 odst. 1 ZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku a
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zvz.
Pokud více dodavatelů podává společnou nabídku, musí každý z nich prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a
profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé
společně.
Jestliže více dodavatelů podává společnou nabídku, požaduje zadavatel v souladu
s požadavky uvedenými v ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ rovněž předložení smlouvy,
ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
6.2.

Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Zadavatel
požaduje, aby uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, před
uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
6.3.

Prokázání kvalifikačních předpokladů výpisem ze SKD nebo SCD

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (SKD), který není starší než 3 měsíce, nahrazuje tento výpis prokázání
splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
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předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních
kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (SCD), který obsahuje náležitosti podle § 139 ZVZ,
nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění
kvalifikace za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k
poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
6.4.

Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem.
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost,
jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání
nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel
v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého
jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li
splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem
podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit
k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce.
6.5.

Základní kvalifikační předpoklady

6.5.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační kritéria stanovená v § 53 odst. 1 ZVZ splňuje dodavatel
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
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musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, jeli podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
6.5.2. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího
bodu 6.5.1 předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [bod 6.5.1 písm. a) a b)],
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b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení [bod 6.5.1 písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [bod 6.5.1 písm. h)],
d) čestného prohlášení [bod 6.5.1 písm. c) až e), g), i) až k)].
6.6.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této
veřejné zakázky, tj. živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku.
6.7.

Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
dodavatele předložit tyto doklady:
Uchazeč doloží jako doklad o prokázání technické způsobilosti seznam dvou
významných služeb charakteru tuzemských ozdravných pobytů pro chronicky
nemocné děti popsaných v předmětu zakázky poskytnutých uchazečem
v posledních 3 letech k termínu podání nabídky nejméně pro minimálně 150 dětí
v kalendářním roce, přičemž každá zakázka musí být v hodnotě minimálně 2
mil. Kč bez HDP za rok.
Dále uchazeč doloží jako doklad o prokázání technické způsobilosti seznam dvou
významných služeb charakteru přímořských ozdravných pobytů pro chronicky
nemocné děti popsaných v předmětu zakázky poskytnutých uchazečem
v posledních 3 letech k termínu podání nabídky nejméně pro minimálně 600 dětí
v kalendářním roce, přičemž každá zakázka musí být v hodnotě minimálně 10
mil. Kč bez HDP za rok.
Seznam významných služeb bude předložen ve formě čestného prohlášení a bude
podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná osoba
odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
V seznamu musí být uvedeny kontaktní údaje na odpovědnou osobu objednatele,
u níž je možné si tyto reference ověřit.
Uchazeč doloží kopii osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci a oprávnění lékařů a
sester poskytovat zdravotní služby v rámci ozdravných pobytů dětí. U lékařů se
požaduje kvalifikace minimálně v odbornosti praktický lékař pro děti a dorost,
případně lékař odbornosti dle odst. 4.1.1.
U pedagogických pracovníků je nutno doložit, že mají nejméně pětileté zkušenosti
s prací s dětskými kolektivy v rámci ozdravných (rekreačních) pobytů dětí.
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7.

Zpracování nabídkové ceny

7.1.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v souladu
se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková
cena bude v nabídce uvedena v Kč v členění nabídková cena bez DPH, DPH a
nabídková cena včetně DPH.
Část A) tuzemský ozdravný pobyt
a) – cena za jedno dítě za jeden turnus bez DPH, DPH, včetně DPH
b) – cena za jeden kalendářní rok na plánovaný počet 160 dětí (4 turnusy po 40
dětech) bez DPH, DPH, včetně DPH
c) – cena za všechny tři roky na plánovaný počet 480 dětí bez DPH, DPH,
včetně DPH
Část B) zahraniční ozdravný pobyt
a) – cena za jedno dítě za jeden turnus bez DPH, DPH, včetně DPH
b) – cena za jeden kalendářní rok na plánovaný počet 600 dětí (4 turnusy po 150
dětech) bez DPH, DPH, včetně DPH
c) – cena za všechny tři roky na plánovaný počet 1800 dětí bez DPH, DPH,
včetně DPH
Uchazeč, který není plátcem DPH – uvede tuto skutečnost a nabídkovou cenu
uvede bez DPH.
Nabídková cena musí zahrnovat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ubytování dětí ve 2 - 4 lůžkových pokojích hotelového typu,
ubytování doprovodu v 1 - 2 lůžkových pokojích hotelového typu,
pobytovou taxu pro děti a doprovodný personál,
stravování formou rozšířené plné penze, včetně pitného režimu 2,5 – 3,5
l/denně,
pitný režim na cestu tam a zpět hygienicky balenou pitnou vodou,
zajištění pitného režimu a potravinového balíčku v případě uspořádání výletů,
balíček na zpáteční cestu,
doprava klimatizovanými autokary (autobusy) autokary tam a zpět do
pobytového místa – tuzemské pobyty,
leteckou dopravu do pobytového místa a zpět včetně letištních a
bezpečnostních tax pro všechny účastníky,
transfer do a z pobytového místa klimatizovanými autokary (autobusy),
náklady spojené se zdravotnickým doprovodem,
náklady spojené s pedagogickým doprovodem,
služby delegáta, včetně služeb tlumočníka u zahraničního pobytu,
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o vybavení delegátů, zdravotnického a pedagogického doprovodu výrazným
oblečením,
o zdravotnické zabezpečení, zajištění a vybavení ordinací a izolačních pokojů
zdravotnickým materiálem a léky,
o zdravotní vybavení při cestě do a z ozdravného pobytu,
o zajištění 24 hodinového dozoru lékařů po celou dobu ozdravného pobytu,
o zajištění motorového vozidla po celou dobu konání ozdravných pobytů v místě
pobytu pro asistenční službu první pomoci,
o zajištění preventivních přednášek ke zdravotní problematice pro doprovodný
personál,
o sportovně a kulturní vybavení, sportovní a kulturní program,
o využití sportovních terénu v místě pobytu,
o pojištění všech činností v rámci ozdravných pobytů a léčebných výloh a
odpovědnosti za škodu,
o pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu (tuzemské ozdravné pobyty – 5
mil, Kč, přímořské ozdravné pobyty – 25 mil. Kč),
o vytištění diplomů pro sportovní a kulturní akce,
o náklady na vytištění a rozeslání informací, pokynů a formulářů potřebných
k odjezdu na ozdravný pobyt zákonným zástupcům zařazených dětí,
o 1 celodenní výlet, včetně průvodce,
o podávání pravidelných písemných zpráv,
o pravidelné zpracování podkladů – fotografie, hlášení z místa ozdravných
pobytů s uvedením souhrnu za předchozí týden,
o zajištění mobilního spojení s hlavním vedoucím v místě pobytu,
o zajištění telefonického a internetového spojení z místa pobytu se
zadavatelem,
o zajištění inspekční cesty pracovníkům zadavatele, pobyt pro 2 osoby po dobu
nejméně 3 dní ve 2 termínech (ubytování, stravování, u přímořských
ozdravných pobytů i dopravu),
o veškerá rizika a vlivy, které se mohou vyskytnout během plnění předmětu
nabídky.
Uchazeč uvede na samostatném listu kalkulaci navrhované ceny za 1 dítě za
15denní ozdravný pobyt. Kalkulace musí zahrnovat všechny požadavky zadavatele
na dopravu, pobyt, ubytování, zdravotnické zabezpečení, stravování, pojištění,
sportovní a kulturní zabezpečení včetně výletů a další (zejména administrativní a
organizační) požadavky, včetně zakalkulování nákladů na pedagogický, zdravotnický
a doprovodný personál.
7.2.

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Změna (překročení) jednotkové nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu
realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto
případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době
vzniku zdanitelného plnění.
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Obchodní a platební podmínky

8.

Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného textu návrhu
smlouvy pro tuzemské ozdravné pobyty, který je uveden v příloze č. 3 a pro
přímořské ozdravné pobyty, který je uveden v příloze č. 4. Uchazeč není oprávněn
měnit či doplňovat jakékoliv části návrhu smlouvy s výjimkou identifikačních údajů,
výše nabídkové ceny a kontaktní osoby.

Subdodávky

9.

Zadavatel neomezuje rozsah případných subdodávek. V případě, že dodavatel
prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí dodavatel
předložit
1. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53

odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm.
a) ZVZ subdodavatelem a
2. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele

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) ZVZ.

10.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázání, začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta
skončí dne 31. 12. 2017.

11.

Požadavky na zpracování a členění nabídky

11.1. Formální požadavky na zpracování nabídky
1. Nabídka bude zpracována v českém jazyku.
2. Nabídka bude podána v 1 originále, v 1 kopii a na CD.
3. Součástí nabídky bude návrh smlouvy ve znění, jež je součástí této zadávací

dokumentace jako její příloha, podepsaný dodavatelem, resp. osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele.
4. Nabídku a doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel povinen podat písemně
v listinné podobě. Nabídka musí být svázána do jednoho svazku. Originál
nabídky musí být na titulní straně označen jako „Originál“.
5. Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které
ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla
vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje
22/29

jako jeden v bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených
podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.
6. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí
být podepsány statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou
jednat jménem dodavatele nebo za dodavatele.
7. Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný
doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v
omyl.
8. Všechny listy nabídky musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou
počínaje číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední
doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány.
Vkládá-li dodavatel přílohu či některý samostatný celek, který má již listy
očíslovány, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou.
To platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno
od číslování ostatních listů nabídky.
11.2. Požadavky na členění nabídky
Nabídka dodavatele bude strukturována následujícím způsobem:
1. Krycí list obsahující identifikační údaje o dodavateli podle § 17 písm. d) ZVZ,

identifikaci veřejné zakázky a nabídkovou.
2. Obsah nabídky.
3. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 6.
zadávací dokumentace.
4. Podepsaný návrh smlouvy, ve které jsou obsaženy závazné obchodní a
platební podmínky dle kapitoly 8. této zadávací dokumentace.
5. Seznam vybavení zdravotnickým materiálem a léky.
6. Nabídková cena zpracovaná dle kapitoly 7. této zadávací dokumentace (DPH
se uvádí, pokud je dodavatel jejím plátcem, pokud není, musí to písemně
doložit).
7. List s kalkulací navrhované ceny za 1 dítě za 15 denní ozdravný pobyt dle
odst. 7. 1. zadávací dokumentace.
8. Zajištění zdravotnických služeb – dostupnost místních zdravotnických služeb,
adresa a vzdálenost stanoviště zdravotní záchranné služby v km a její
dojezdový čas do místa ozdravného pobytu, vzdálenost v km po místní
komunikaci k nejbližší stanici první pomoci, čas dojezdu rychlou záchrannou
službou po místní komunikaci k nejbližší nemocnici okresního formátu
(v zahraničí obdobného typu) s uvedením názvu a adresy nemocnice.
9. Zajištění ubytovacích služeb – adresa ubytovacího zařízení, adresa jeho
webové stránky, spojení, ubytovací kapacita, počty pokojů po druzích, popis
vybavení pokojů, společenské místnosti – kapacita, vybavení; kapacita
kuchyně a jídelny, třída a vzdálenost příjezdové komunikace od ubytovacího
objektu. Dodavatel přiloží fotografie ubytovacího zařízení, vnější a vnitřní
prostory, reprezentativní vzorek pokojů. Toto doložit na CD nebo DVD.
10. Kvalita zajištění dalších služeb – dodavatel uvede vnitřní i vnější sportoviště,
včetně bazénu nebo koupaliště, která budou děti moci využívat, druh,
vzdálenost od ubytovacího zařízení, fotografie sportovišť na CD nebo DVD.
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11. Čestné prohlášení dodavatele o splnění hygienických požadavků v souladu

s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických
požadavcích na zotavovací akce pro děti.
12. 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.
13. Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (platí pouze pro
dodavatele, kteří mají formu akciové společnosti).
14. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou.
15. Případné další doklady.

12.

Způsob, doba a místo podání nabídek

Nabídku dodavatelé podají následujícím způsobem:
1. Dodavatelé mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak,

aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku a to samostatně na část A)
nebo na část B) nebo na obě části.
2. Obálku jsou dodavatelé povinni označit výrazně „NABÍDKA – Tuzemské

ozdravné pobyty a přímořské ozdravné pobyty dětí v roce 2015 – 2017
(část A)“, nebo „NABÍDKA – Tuzemské ozdravné pobyty a přímořské
ozdravné pobyty dětí v roce 2015 – 2017 (část B)“, nebo „Tuzemské
ozdravné pobyty a přímořské ozdravné pobyty dětí v roce 2015 – 2017
(část A i část B) označením „NEOTVÍRAT“ a dále označením adresáta
(VoZP ČR) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy, na niž je
možné odeslat oznámení podle § 71 odst. 6 ZVZ.
3. Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 10. 2014 ve 09:00 hodin.

13.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne dne 30. 10. 2014 v 10:00 hodin v místnosti č. 306 v sídle
zadavatele na adrese: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova
1404/4, Praha 9, PSČ 190 03. Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit zástupci
všech dodavatelů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a to maximálně
dvě osoby za jednoho dodavatele. Každá osoba, která se bude účastnit otevírání
obálek, je povinna se prokázat průkazem totožnosti a prokázat, že je zástupcem
dodavatele, který podal nabídku (např. výpisem z obchodního rejstříku, jedná-li se o
statutární orgán, nebo plnou mocí).
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14.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel může požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 dnů
ode dne doručení žádosti dodavatele.

15.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická
výhodnost nabídky. Nabídka bude hodnocena podle níže uvedených dílčích kritérií.
Tuzemské ozdravné pobyty
Dílčí kritérium
Celková nabídková cena
Zajištění a dostupnost zdravotnických služeb
Rozsah zajištění ubytovacích služeb
Zajištění dalších služeb

Váha v procentech
50
15
20
15

K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 1 – „Celková nabídková cena“.
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny bez DPH.
K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 2 – „Zajištění a dostupnost zdravotnických
služeb“.
V rámci tohoto kritéria se bude hodnotit – dostupnost celkového zajištění
zdravotnických služeb. Pro hodnocení se použijí tato subkritéria:
Subkritérium

Hodnocené veličiny

Dostupnost záchranné
zdravotnické služby

V tomto subkritériu bude
hodnoceno časová
dostupnost rychlé
záchranné zdravotnické
služby
Dostupnost stanice první V tomto subkritériu bude
pomoci
hodnoceno vzdálenost
z místa ozdravného
pobytu k nejbližší stanici
první pomoci
Dostupnost
nemocniční V tomto subkritériu bude
péče
hodnocena čas dojezdu
rychlou záchrannou
službou po místní
komunikaci k nejbližší
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Váha v procentech
40 %

20 %

40 %

nemocnici okresního
formátu
K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 3 – „Rozsah zajištění ubytovacích služeb“.
V rámci tohoto kritéria se bude hodnotit kvalita ubytovacích služeb. Pro hodnocení se
použijí tato subkritéria:
Subkritérium

Hodnocené veličiny

Ubytování v samostatném
objektu s recepcí

V tomto subkritériu bude
hodnoceno, zda mohou
být děti a doprovodný
personál ubytováni v
jednom objektu s vlastním
vchodem a recepcí pro
kontrolu vstupu
Kapacita jídelny
V tomto subkritériu bude
hodnocen počet míst
v jídelně, aby děti mohly
být odstravovány pokud
možno současně
Vzdálenost
od
hlavní V tomto subkritériu bude
příjezdové komunikace
hodnocena vzdálenost od
hlavní příjezdové
komunikace

Váha v procentech
50 %

30 %

20 %

K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 4 – „Zajištění dalších služeb“.
V rámci tohoto kritéria se bude hodnotit kvalita dalších služeb. Pro hodnocení se
použijí tato subkritéria:
Subkritérium

Hodnocené veličiny

Sportovní vyžití

V tomto subkritériu bude
hodnocen počet, kvalita a
různorodost dostupných
sportovišť v areálu, včetně
dostupnosti koupaliště
nebo bazénu ke koupání
dětí.
Kapacita
a
vybavení V tomto subkritériu bude
společenské místnosti.
hodnocen počet míst ve
společenské místnosti a
její vybavení
Fakultativní výlety
V tomto subkritériu bude
hodnocen počet a druh
fakultativních výletů,

Váha v procentech
50 %

30 %

20 %

Přímořské ozdravné pobyty
Dílčí kritérium

Váha v procentech
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Celková nabídková cena
Zajištění a dostupnost zdravotnických služeb
Rozsah zajištění ubytovacích služeb
Zajištění dalších služeb
K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 1 – „Celková nabídková cena“.
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny bez DPH.

50
15
20
15

K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 2 – „Zajištění a dostupnost zdravotnických
služeb“.
V rámci tohoto kritéria se bude hodnotit – dostupnost celkového zajištění
zdravotnických služeb. Pro hodnocení se použijí tato subkritéria:
Subkritérium

Hodnocené veličiny

Dostupnost záchranné
zdravotnické služby

V tomto subkritériu bude
hodnoceno časová
dostupnost rychlé
záchranné zdravotnické
služby
Dostupnost stanice první V tomto subkritériu bude
pomoci
hodnoceno vzdálenost
z místa ozdravného
pobytu k nejbližší stanici
první pomoci
Dostupnost
nemocniční V tomto subkritériu bude
péče
hodnocena čas dojezdu
rychlou záchrannou
službou po místní
komunikaci k nejbližší
nemocnici okresního
formátu

Váha v procentech
40 %

20 %

40 %

K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 3 – „Rozsah zajištění ubytovacích služeb“.
V rámci tohoto kritéria se bude hodnotit kvalita ubytovacích služeb. Pro hodnocení se
použijí tato subkritéria:
Subkritérium

Hodnocené veličiny

Váha v procentech

Ubytování v samostatném
objektu s recepcí

V tomto subkritériu bude
hodnoceno, zda mohou
být děti a doprovodný
personál ubytováni v
jednom objektu s vlastním
vchodem a recepcí pro
kontrolu vstupu
V tomto subkritériu bude
hodnocen počet míst
v jídelně, aby děti mohly
být odstravovány pokud
možno současně

50 %

Kapacita jídelny
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30 %

Vzdálenost
od
hlavní V tomto subkritériu bude
příjezdové komunikace
hodnocena vzdálenost od
hlavní příjezdové
komunikace

20 %

K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 4 – „Zajištění dalších služeb“.
V rámci tohoto kritéria se bude hodnotit kvalita dalších služeb. Pro hodnocení se
použijí tato subkritéria:
Subkritérium

Hodnocené veličiny

Sportovní vyžití

V tomto subkritériu bude
hodnocen počet, kvalita a
různorodost dostupných
sportovišť v areálu, včetně
dostupnosti koupaliště
nebo bazénu ke koupání
dětí.
Kapacita
a
vybavení V tomto subkritériu bude
společenské místnosti.
hodnocen počet míst ve
společenské místnosti a
její vybavení
Fakultativní výlety
V tomto subkritériu bude
hodnocen počet a druh
fakultativních výletů,

Váha v procentech
50 %

30 %

20 %

Metoda hodnocení:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až
100. Každé jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota,
která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium „Celková nabídková cena“ získá hodnocená
nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky (tj. nabídky s nejnižší nabídkovou cenou) k hodnocené
nabídce. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získá 100 bodů.
Dílčí kritéria „Zajištění a dostupnost zdravotnických služeb“, „Rozsah zajištění
ubytovacích služeb“, „Zajištění dalších služeb“ bude posouzeno podle stanovených
subkritérií. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v každém ze subkritérií od
nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění
subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení nabídek v daném
subkritériu se přepočítá s ohledem na váhu daného subkritéria tak, že se vynásobí
zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného subkritéria a ve jmenovateli číslo 100.
Součet takto upraveného bodového hodnocení nabídek ve všech subkritériích
daného dílčího kritéria určí pořadí nabídek v rámci daného dílčího kritéria. Nabídce,
která se v tomto pořadí umístí na 1. místě (tj. získá v součtu za všechna subkritéria
nejvyšší počet bodů), bude v rámci daného dílčího kritéria přiřazeno 100 bodů.
Nabídkám, které se umístí jako další v pořadí, bude v rámci daného dílčího kritéria
přiřazen takový počet bodů, který bude odpovídat součinu čísla 100 a poměru
28/29

bodového hodnocení, jež nabídka získá v součtu za všechna subkritéria daného
dílčího kritéria, k bodovému hodnocení, které získala v součtu za všechna subkritéria
daného dílčího kritéria nabídka, jež se umístí jako první v pořadí.
Bodová hodnocení, jež získaly nabídky v rámci dílčích kritérií, se upraví s ohledem
na váhu daného dílčího kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude
váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí
nabídek v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována
na dvě desetinná místa podle matematických pravidel.

16.

Další podmínky a práva zadavatele

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace požadavků na zdravotnické zabezpečení, ubytovací,
stravovací a další služby - tuzemské ozdravné pobyty
Příloha č. 2 - Specifikace požadavků na zdravotnické zabezpečení, ubytovací,
stravovací a další služby - přímořské ozdravné pobyty
Příloha č. 3 - závazný vzor smlouvy Tuzemské ozdravné pobyty dětí 2015 - 2017
Příloha č. 4 - závazný vzor smlouvy Přímořské ozdravné pobyty dětí 2015 - 2017
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky – Část A) Tuzemské ozdravné pobyty
Příloha č. 6 – Krycí list nabídky – Část B) Přímořské ozdravné pobyty

V Praze, dne
Za zadavatele
_______________________
MUDr. Karel Štein
generální ředitel VoZP ČR
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