ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce na služby
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

„Specializační vzdělávání sester v regionech
Jihomoravský kraj II.“ – FN Brno

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 65269705
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I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
IČ:
DIČ:
Sídlo zadavatele:
Statutární orgán:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Fakultní nemocnice Brno
65269705
CZ65269705
Jihlavská 20, 625 00 Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
Česká národní banka
71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva
zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do
živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

II.
PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specializační vzdělávání sester v regionech Jihomoravský
kraj II.“ – FN Brno je uzavření smlouvy na zajištění teoretické výuky, včetně zajištění atestační
zkoušky v příslušném oboru specializačního vzdělávání, za účelem získání specializované
způsobilosti všeobecných sester a zvláštní odborné způsobilosti dětských sester FN Brno k
poskytování specializované ošetřovatelské péče, dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou
způsobilostí, v platném znění.
V případě doporučení projektu, v rámci kterého je tato zakázka realizována k financování
z operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OP“), bude tato veřejná zakázka financována
z Evropského sociálního fondu.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kód:

79632000-3 - Vzdělávání zaměstnanců
80000000-4 - Vzdělávání a školení
80400000-8 - Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

Účel veřejné zakázky:
Účelem veřejné zakázky je vybrat dodavatele pro zajištění prohloubení kvalifikace nelékařských
zdravotnických pracovníků, kteří dosud nezískali specializaci nebo zvláštní odbornou způsobilost ve
svém oboru a zvýšení kvality poskytovaných ošetřovatelských zdravotních služeb. Realizací se
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dosáhne navýšení a doplnění potřebných specialistů k samostatnému poskytování vysoce
specializované ošetřovatelské zdravotní péče ve FN Brno.
Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 rozdělena na 7 částí.
Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud
není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 16 a násl. zákona ve výši
6 111 000 Kč bez DPH z toho:

Název části

Počet
Dílčí předpokládaná
proškolených hodnota bez DPH
osob

Část č. 1)

Intenzivní péče

50

1 472 000 Kč

Část č. 2)

Intenzivní péče v pediatrii

30

660 000 Kč

Část č. 3)

Perioperační péče

20

600 000 Kč

Část č. 4)

Ošetřovatelská péče v interních oborech

50

1 189 000 Kč

Část č. 5)

Ošetřovatelská
oborech

v chirurgických 50

1 189 000 Kč

Část č. 6)

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

10

236 000 Kč

Část č. 7)

Organizace a řízení ve zdravotnictví

30

765 000 Kč

péče

Výše uvedené ceny jsou limitní a nejvýše přípustné. V případě překročení cen v jednotlivých
částech veřejné zakázky bude uchazeč vyloučen z důvodu nesplnění podmínek zadavatele.
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III.
KVALIFIKACE DODAVATELE
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění kvalifikačních předpokladů podle
zákona, které zájemce prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem:
Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to předložením
prostých kopií požadovaných dokumentů. Splnění kvalifikačních předpokladů může dodavatel
prokázat jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání
Pokud účastník podává nabídku do více částí, postačí předložit níže uvedené doklady pouze
jednou.
•

Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění podmínek ve
vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před
zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný uvedený v příloze
č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží.
Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň
její každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené
podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost
o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle
výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.
Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi
svého sídla.

•

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona potvrzení příslušného
finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, a dle § 75 odst. 1 písm. c) písemné
čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou zastupovat
účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné
daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.
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•

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona písemné čestné
prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání
splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi
svého sídla.

•

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) potvrzení příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.

•

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) výpis z obchodního rejstříku,
nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán,
k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona a způsob jejího prokázání
Pokud účastník podává nabídku do více částí, postačí předložit níže uvedený doklad pouze
jednou.
•

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku, nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

•

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění
k podnikání pro předmět veřejné zakázky doložením živnostenského listu, výpisu
z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny, který jej opravňuje k plnění předmětu veřejné
zakázky (Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti).

•

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad osvědčující
odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, a to v rozsahu platné akreditace specializačního vzdělávání daného oboru dle
nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti
zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, v platném znění. Účastník předloží
rozhodnutí o přidělení platné akreditace příslušného akreditovaného oboru pro každou části, do
které bude podávat nabídku. Akreditace musí být platná v době podání nabídky.

Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů,
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní
způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
V případě společné účasti jsou dodavatelé dále povinni předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
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Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Účastník může prokázat splnění určité části profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst.
1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli
předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatel může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní
způsobilosti podle § 77 zákona, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti v souladu s § 226 a násl. zákona, předložit
výpis ze sezamu kvalifikovaných dodavatelů.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu
oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny
předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníků zadávacího řízení nevzniká, pokud
je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

IV.
TECHNICKÉ PODMÍNKY
V rámci klíčových aktivit proběhne vzdělávání v oborech ukončené atestační zkouškou:
• Intenzivní péče (50 osob)
• Intenzivní péče v pediatrii (30 osob)
• Perioperační péče (20 osob)
• Ošetřovatelská péče v interních oborech (50 osob)
• Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (50 osob)
• Ošetřovatelská péče v psychiatrii (10 osob)
• Organizace a řízení ve zdravotnictví (30 osob)
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dle příslušného vzdělávacího programu daného specializačního oboru zveřejněného ve Věstníku
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Výuka bude probíhat v pracovním týdnu od pondělí do pátku, celkově 40 hodin v týdnu, 1 hodina
výuky = 45 minut, 15 minut přestávka, začátek výuky v 8,00 hodin, příp. v 9,00 hodin.

V.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Doba plnění veřejné zakázky: předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je
bezprostředně po ukončení tohoto zadávacího řízení dle harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 1 této
zadávací dokumentace.
Předpokládané zahájení vzdělávání je v měsíci březnu 2018 s předpokládaným uzavřením smlouvy a
její účinností nejpozději k datu 28. 2. 2018. Zadavatel si v souladu s ust. § 100 zákona vyhrazuje
změnit zahájení vzdělávání s ohledem na aktuální průběh veřejné zakázky a datum uzavření
smlouvy, a v souladu s tímto upravit plnění smlouvy dle nového harmonogramu, s tím, že plnění ze
smlouvy musí být ukončeno nejpozději do 30. 6. 2022.
Místem plnění veřejné zakázky je území města Brna, v prostorách, které zajistí účastník.

VI.
OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky vč. podmínek platebních a dodacích, jsou obsaženy ve vzoru smlouvy
o dílo, která je přiložena jako Příloha č. 3 této zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.
Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorový text smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení
návrhu smlouvy podepsaného osobou oprávněnou zastupovat účastníka na místech k tomu
určených. Účastník je oprávněn a současně povinen dále vyplnit do návrhu smlouvy zadavatelem
vyznačené údaje (tj. identifikaci účastníka, vymezení nabízeného plnění, nabízenou cenu, identifikaci
oprávněného statutárního zástupce účastníka).

VII.
JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE
Součástí nabídky musí být, v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak):
-

údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení, tak jak jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně
a stejným způsobem;
- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem;
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-

neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky
nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou
nad rámec požadavků zadavatele;
upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které
nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy
se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
zrušit veřejnou zakázku v případě neobdržení dotace v souladu s ust. § 127 odst. 2
písm. d) zákona

VIII.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude pro každou část zpracována jako celková nabídková cena za zajištění
teoretické výuky a zajištění atestační zkoušky a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s
řádným plněním veřejné zakázky

IX.
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní,
odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není
povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3
pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena
včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.
Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle
nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik
pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do
uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Kateřina Láníčková, právník Oddělení právních věcí, Fakultní
nemocnice Brno, e-mail: lanickova.katerina@fnbrno.cz.

X.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné podobě
a jedné kopii v datové formě (na CD/DVD nebo flash disku ve formátu *.doc, *.pdf, smlouva včetně
příloh ve formátu *.doc) oboje bude vloženo do řádně uzavřené obálky označené slovy „Veřejná
zakázka – „Specializační vzdělávání sester v regionech Jihomoravský kraj II.“ – FN Brno VLASTNÍ NABÍDKA, část/i č. …….“ a s uvedením identifikačních údajů účastníka (alespoň
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Komentář [LK1]: Účastník doplní číslo
části, či částí, do kterých podává nabídku.

obchodní firmy, sídla, právní formy, IČ a adresy pro doručování písemností). Do jedné obálky může
účastník vložit více samostatných nabídek.
Struktura „NABÍDKY“:
-

obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek
krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka a to zejména obchodní firmu, sídlo,
právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové
spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
návrh smlouvy zpracovaný dle vzoru smlouvy, jež je Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace,
doplněný účastníkem na místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou
zastupovat účastníka včetně všech příloh
cenová nabídka dle bodu VIII. této dokumentace
scan kompletní nabídky

Pokud bude návrh smlouvy či jiné doklady podepisovány osobou, jež není dle výpisu z obchodního
rejstříku statutárním orgánem, je třeba doložit současně i plnou moc či jiný dokument opravňující
podepisující osobu k těmto úkonům. Pokud je k platnosti právního úkonu potřeba podpisu více než
jedné osoby, musí dokumenty podepsat tolik oprávněných osob, aby byl právní úkon učiněn platně.
NABÍDKA (originál) bude vypracována v listinné podobě, kvalitním způsobem vytištěna, jednotlivé
strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity takovým způsobem, který znemožní
vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů
vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by
zadavatele mohly uvést v omyl. V případě rozporu mezi originálem (listinná podoba) a kopií (datová
podoba) nabídky bude rozhodující znění originálu nabídky.

XI.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky v každé části budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny
podle nabídkové ceny bez DPH od nejnižší do nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

XII.
PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen před uzavřením smlouvy předložit:
• Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
• Doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob uvedených výše k dodavateli, a to zejména:
- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- seznam akcionářů,
- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
- společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu nebo stanovy
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XIII.
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Lhůta:
- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 22. ledna 2018 do 10.00 hodin
Místo:
- poštou doporučeně na adresu:
-

Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí,
dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého
věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno

Otevírání obálek:
-

-

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22. ledna 2018 v 10.00 hod. v sídle zadavatele
v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu,
Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno.
Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit statutární zástupci účastníků nebo jejich
zástupci (nejvýše jedna osoba za každého účastníka) výslovně zmocněni k tomuto úkonu na
základě plné moci, která bude předána zadavateli před otevíráním obálek.

V Brně dne 15. prosince 2017

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Přílohy
Příloha č. 1 – Harmonogram projektu
Příloha č. 2 – Harmonogram výuky
Příloha č. 3 – Vzor smlouvy

Signature Not
Verified

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel: 532 232 806 , e-mail:Lanickova.Katerina@fnbrno.cz

Digitally signed by
Mgr. Kateina Láníková
Date: 2017.12.20
08:32:29 +01:00
Reason:
Location:
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