MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení
Číslo jednací:
MCP8 165094/2019
OVZ/2019/0006

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
23. 05. 2019

Věc:
Vysvětlení zadávací dokumentace č. III.
Vážení,
zasíláme vám / zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. III. na níže uvedenou
zakázku.
Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Evidenční číslo ve VVZ:
Adresa profilu zadavatele:

„Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných
objektech ÚMČ Praha 8“
Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Nadlimitní veřejná zakázka na služby
OVZ/2019/0006
Z2019-011996
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Se sídlem orgánů: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: posta@praha8.cz
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 570 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2

Dotaz č. 2:
Lze pro převoz hotovostí využít poddodavatele?
Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2
Dodavatel může využít pro převoz peněz poddodavatele (viz čl. XIII. návrhu smlouvy
o poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech Úřadu městské části Praha 8).
Dotaz č. 3:
Jaký akreditovaný kurz je přesně myšlen pod pojmem "Pyrotechnická prevence"? V jakém má
být rozsahu a kdo vystavuje potvrzení o absolvování kurzu?
Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3
Kurz „Pyrotechnická prevence“ má pracovníky dodavatele seznámit s pyrotechnickými
činnostmi, vysvětlit a přiblížit jim práci pyrotechnika, a především je proškolit, jak postupovat
a jak se chovat např. v případě nálezu podezřelých předmětů, nástražného výbušného systému
apod.
Počet hodin pro daný kurz není stanoven a potvrzení o kurzu vystavuje školitel.
Daný kurz zajišťují například následující organizace: Odborný institut speciální techniky
při Poličských strojírnách a.s.; Jiří Elis (www.pyroelis.cz); TRIVIS, a.s.
Dotaz č. 4:
V zadávací dokumentaci je požadavek, aby členové realizačního týmu absolvovali akreditovaný
kurz „Pyrotechnická prevence“. Dle našich zjištění ale takový akreditovaný kurz nelze pro
pracovníky zajistit, je poskytován pouze pro Policii ČR. Prosíme o upřesnění, o jaký konkrétní
kurz se v zadávací dokumentaci jedná?
Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4
Viz vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3.
Doplnění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy
Zadavatel doplnil do zadávací dokumentace následující ustanovení:
„Zadavatel dále požaduje, aby na každé pracovní směně dodavatele byli alespoň 1-2 pracovníci
s vyšší kvalifikací (výcvikem či školením dle požadované technické kvalifikace), kteří budou v
případě mimořádné situace (např. nález nástražného výbušného systému, útoky AMOK apod.)
schopni kvalifikovaně úkolovat podřízené pracovníky ostrahy a koordinovat jejich činnost se
složkami Policie ČR, Integrovaného záchranného systému a vymezenými osobami.“
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Zadavatel dále doplnil do návrhu smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných
objektech Úřadu městské části Praha 8 následující ustanovení:
„5.6. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby na každé pracovní směně byli alespoň 1-2 pracovníci
s vyšší kvalifikací (výcvikem či školením dle technické kvalifikace požadované v zadávací
dokumentaci v rámci Zadávacího řízení), kteří budou v případě mimořádné situace (např. nález
nástražného výbušného systému, útoky AMOK apod.) schopni kvalifikovaně úkolovat podřízené
pracovníky ostrahy a koordinovat jejich činnost se složkami Policie ČR, Integrovaného
záchranného systému a vymezenými osobami.“
„6.9. V případě, že dodavatel poruší svou povinnost zajistit, aby na každé pracovní směně byli
alespoň 1-2 pracovníci s vyšší kvalifikací ve smyslu odst. 5.6. této Smlouvy, vzniká objednateli
nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ a započatý den
prodlení se splněním této povinnosti.“
Aktualizované znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy jsou uveřejněny na profilu
zadavatele a všechna nová ustanovení jsou zvýrazněna.
Posunutí termínu lhůty pro podání nabídek
Zadavatel se rozhodl posunout lhůtu pro podání nabídek následovně:
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do dne 10. 6. 2019 do 10:00 hodin.
S pozdravem
„podepsáno elektronicky“

Mgr. Tomáš Kudela
pověřen vedením odboru právních služeb
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