
 
 

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE 
 
 
 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v otevřeném řízení podle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
pod názvem: 
 

„Zajištění ostrahy objektu  
Janovského 2, Praha 7; Voctářova 9/11, Praha 8; Legerova 69, 

Praha 1 a Hybernská 2, Praha 1“ 
 
 

Evidenční číslo veřejné zakázky MF-89039/2012/23-232/Se 

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí 

IČ, DIČ zadavatele: 00006947, CZ00006947 

Kontaktní adresa zadavatele: Letenská 15, P.O.BOX 77, 118 10 Praha 1 

Kontaktní osoba: Mgr. Oldřich Sekyra 

Telefon, fax: 257043051 (257042417), 257042609 

E-mail: oldrich.sekyra@mfcr.cz 

 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Stanislav Sluka 
 
 
 
 
Podpis: ………………….. 
 
 
Úvodní část: 
Oznámení předběžných informací  bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 
7. září 2012 – evidenční číslo zakázky 231221.  
 
Přílohy: Příloha č. 1 – Technické podmínky  

Příloha č. 2 – Osnova pro zpracování nabídky 
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky  
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
Příloha č. 5 – Přehled standardizovaných jazykových zkoušek z anglického 

jazyka stupeň 2  podle  Rozhodnutí  MŠMT  Č.j.: 17575/2011 - 23  
ze  dne 24. srpna 2011 

 
 
 



 
 
 
 
I. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace fyzické ostrahy objektů Ministerstva 
financí – Česká republika (dále jen „MF“) – Janovského 2, Praha 7; Voctářova 9/11, 
Praha 8; Legerova 69,  Praha 1 a Hybernská 2, Praha 1.  
Rozsah ostrahy je stanoven pro objekty MF v ulici Janovského 2, Praha 7; Voctářova 9/11, 
Praha 8; Legerova 69, Praha 1 a Hybernská 2, Praha 1, včetně střežení a ochrany movitých 
věcí a majetku MF, majetku třetích osob, zaměstnanců MF, opatření k ochraně osob, 
tj. zaměstnanců MF, nájemců a návštěv, opatření k ochraně informací označených jako 
důležitých pro MF, kontroly oprávněnosti vstupů osob mimo obvyklou pracovní dobu, 
evidence návštěv a jejich ohlašování, poskytování informací návštěvníkům, vyřizování 
telefonických dotazů. Fyzická ostraha zahrnuje také plnění povinností vyplývajících 
z platné dokumentace požární ochrany objektu a činnosti dodavatele při řešení 
mimořádných situací. V objektu Janovského 2, Praha 7 musí dodavatel počítat 
do budoucnosti s možností personální navýšení ostrahy na základě požadavku 
odpovědného zaměstnance MF. 
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky nezbytné pro zpracování nabídky je 
uvedeno v Příloze č. 1 – Technické podmínky. 
 

II. Doba a místo plnění, klasifikace CPV    
a)  Doba plnění: od uzavření smlouvy na dobu neurčitou. 
  
b)  Místo plnění: budovy v ulici Janovského 2, 170 00  Praha 7 

Voctářova 9/11, 180 00  Praha 8 
Legerova 69, 120 00  Praha 1 
Hybernská 2, 110 00  Praha 1 
 

c)  Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 79710000-4 
 
III.  Podání nabídky (§§ 69, 51 zákona) 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku (§ 69 odst. 1) zákona). 
 Jednu nabídku může podat i více dodavatelů společně (§ 51 odst. 5) a 6) zákona). 
 
Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem uchazeče, případně 
podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním orgánem, nebo zástupcem, 
je-li právnickou osobou na přední straně označené „Otevřené řízení - NEOTEVÍRAT – 
„Zajištění ostrahy objektu Janovského 2, Praha 7; Voctářova 9/11, Praha 8; 
Legerova 69, Praha 1 a Hybernská 2, Praha 1“ – odd. 232/Se“ zašlete doporučeně 
poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese zadavatele: 
Česká republika–Ministerstvo financí 
Letenská 15 
P. O. BOX 77 
118 10 Praha 1. 
Na obálce s nabídkou musí být uvedena zpětná adresa uchazeče. 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10,00 hod. dne 5.12.2012 (§ 39 zákona). 

 
 
 
 



 
 
 
 
IV.  Požadavky na zpracování nabídky (§ 44 odst. 3) písm. g) zákona) 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
Obsah nabídky bude opatřen obsahem s označením čísel stránek, resp. listů u jednotlivých 
oddílů (kapitol). 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
V obsahu nabídky bude uveden celkový počet listů.  
Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikovaných v bodech přílohy zadávací 
dokumentace - Příloha č. 2 –Osnova pro zpracování nabídky.  

 
Krycí list nabídky uveden v Příloze č. 3. Na krycím listu budou uvedeny následující 
údaje: název veřejné zakázky, identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných 
k dalším jednáním), nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum 
a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat, včetně prohlášení. 
Nabídka bude předložena v jednom originálu a jedné kopii v písemné formě, 
v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
Do originálu nabídky bude vložen 1 CD ROM s kompletní elektronickou verzí nabídky 
ve formátu pdf, zcela identickou s listinnou podobou nabídky. 

 
V.  Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta začíná běžet dne 5.12.2012  a končí dne 31.5 2013. 
 
VI. Dodatečné informace, prohlídka místa plnění 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací 
dokumentaci. Písemná žádost musí být doručena zadavateli dle § 49 odst. 1 zákona  
nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. (viz kontaktní 
osoba a adresa zadavatele na titulní straně zadávací dokumentace).  

b) Dodavatel  se může zúčastnit prohlídky místa plnění. Prohlídka se uskuteční dne 
15.11.2012 v 10,00 hod.. Místo shromáždění zájemců je v recepci budovy 
Ministerstva financí, Janovského 2, Praha 7. 
Kontaktní osobou pro organizaci prohlídky za Ministerstvo financí je Ing. Zdeněk 
Tesák, telefonní spojení 257 042 849, mobil 724 167 705  a Mgr. Michal Strnad, 
telefonní spojení 257 042 849, mobil 725 009 006. 

 
VII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny (§ 44 odst. 3) písm. f) zákona) 

a)  Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za 48 měsíců. 
b)  Nabídková cena bude uvedena v Kč  bez DPH  včetně  DPH.  
c)  Nabídková cena bude dále členěna podle jednotlivých objektů v ulici Janovského 2, 

Praha 7; Voctářova 9/11, Praha 8; Legerova 69, Praha 1 a Hybernská 2, Praha 1  
na: 

1) hodinovou cenu za ostrahu objektu, 
2) měsíční cenu za ostrahu objektu, 
3) roční cena za ostrahu objektu. 

 
 
 
 
 



 
 
 

d)  Celkovou nabídkovou cenu a její další členění dodavatel vyplní do přílohy č. 3 – 
Krycí list nabídky. 

e)  Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. 
f)  Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této veřejné 

zakázky 
g)  Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako cena „nejvýše přípustná“! 
h)  Finanční zálohu na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel neposkytuje. 

 
 
VIII. Návrh smlouvy (§ 68 odst. 2) zákona) 

1) Podle § 68 odst. 2) zákona je součástí nabídky návrh smlouvy, který musí být 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
 

2) Smlouva musí obsahovat povinnost dodavatele předložit zadavateli Ministerstva 
financí (osobě jednající jménem Ministerstva financí v rámci předmětné veřejné 
zakázky) v souladu s § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona seznam subdodavatelů, kteří se 
podíleli na plnění veřejné zakázky, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 
do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 
1 rok. 
 

3) Náležitosti návrhu smlouvy: 

a) musí být v souladu se zadávacími podmínkami, 

b) musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  

c) v souladu s předmětem plnění zakázky v něm musí být uvedena definice všech 
činností souvisejících s plněním zakázky, 

d) dodavatel v něm stanoví svou povinnost do 21 kalendářních dnů před započetím 
výkonu služby ostrahy zpracovat „Směrnice pro výkon služby“, ve kterých budou 
konkrétně časově i obsahově specifikovány veškeré činnosti ostrahy v objektu MF 
včetně aplikace postupů při řešení mimořádných událostí, sankce za porušení 
„Směrnice pro výkon služby“ a po schválení smluvními stranami se v aktuální 
verzi připojí ke smlouvě jako její doložka,  

e) návrh smlouvy bude obsahovat závazek, že výkon ostrahy bude prováděn 
v jednotném oděvu zřetelně označeném příslušností k firmě dodavatele služeb, 

f) návrh smlouvy bude obsahovat závazek, že dodavatel do šesti měsíců od podpisu 
smlouvy doloží, že všichni jeho zaměstnanci, kteří se podílejí na ostraze objektu 
Janovského 2, Praha 7, předložili osvědčení NBÚ minimálně na stupeň DŮVĚRNÉ 
podle § 54 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění 
pozdějších předpisů. 

g) součástí návrhu smlouvy musí být závazek, že náklady na hrubou mzdu 
zaměstnance dodavatele služeb budou tvořit minimálně 55 % z fakturované částky 
vztahující se k tomuto zaměstnanci, 

 

 



 

 

h) návrh smlouvy bude obsahovat závazek, že vítězný uchazeč předloží před 
podpisem smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě z níž bude patrná výše pojistné 
částky nebo pojistný limit pro tento druh pojištění, jakož i délka platnosti smlouvy 
a to minimálně ve výši odpovídající pojistné částce nebo pojistnému limitu 75 mil. 
Kč, přičemž spoluúčast dodavatele z této pojistné smlouvy činí maximálně 5 % 
z pojistného plnění. Dodavatel se musí v návrhu smlouvy zavázat, že pojistnou 
smlouvu bude za výše uvedených podmínek udržovat v platnosti po celou dobu 
trvání smluvního vztahu s Ministerstvem financí. 

i) Platební podmínky 
1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle 

zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou 
konečnou a nepřekročitelnou, která  zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací 
předmětu smlouvy,  

2. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění za 48 měsíců činí: 

bez DPH ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

DPH ve výši 20% ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

včetně DPH ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

3.   Cena díla uvedená v odstavci 2. tohoto článku zahrnuje následující části: 
 Kalkulační tabulka  
(1) roční úhrada za objekt Janovského 2, Praha 7 […] Kč bez DPH 
(2) roční úhrada za objekt Voctářova 9/11, Praha 8 […] Kč bez DPH 
(3) roční úhrada za objekt Legerova 69, Praha 1 […] Kč bez DPH 
(4) roční úhrada za objekt Hybernská 2, Praha 1 […] Kč bez DPH 
 

4. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat: 
a) rozepsání položek předmětu plnění přesně dle smlouvy, 
b) uvedení jejich jednotkových cen,  
c) zakázkové číslo smlouvy,  
d) číslo účtu dodavatele, 
e) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku 
g) nedílnou součástí faktury bude doklad, který musí obsahovat jednoznačné 

označení služby.  
5. Fakturace bude měsíční, splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury 

činí 21 dnů ode dne doručení Objednateli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné 
údaje, nesprávné náležitosti požadované ve smlouvě, chybí-li na daňovém dokladu 
– faktuře některá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje 
jiné cenové údaje nebo jiný druh či množství předmětu plnění než dohodnuté 
ve smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení 
opraveného daňového dokladu Objednateli.  
 

7. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 

 

IX. Lhůta pro otevírání obálek  
a) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v budově Ministerstva financí, Letenská 15, 

Praha 1 dne 5.12. 2012 v 10,30 hod.. 
b) Sraz účastníků otevírání obálek s nabídkami je u recepce Ministerstva financí 

dne 5.12. 2012 v 10,25 hod.. 
 

X. Varianty nabídky (§ 70 zákona) 
  Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

 

XI. Požadavek na poskytnutí jistoty (§ 67 zákona) 
Zadavatel požaduje složení jistoty ve výši Kč 500 000,-, jednou z níže uvedených forem:  
1.  na účet zadavatele, vedený u ČNB č. 35-3328001/0710, variabilní symbol 2321812. 

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele 
nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek,   

2. formou bankovní záruky či pojištění záruky.  
Originál příslušného dokladu o složení jistoty nebo originál vystavené bankovní záruky 
či pojištění záruky bude součástí nabídky. Doba platnosti jistoty trvá do konce zadávací 
lhůty. 

 

XII. Povinná součást nabídky (§ 68 odst. 3) zákona) 
Součástí nabídky musí být rovněž: 
a) 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, 

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

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu (zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se 
zadávanou veřejnou zakázkou. 

 
 
 
 
 
 



XIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace u veřejné zakázky 
a) Doba prokázání splnění kvalifikace je podle zákona ve lhůtě pro podání nabídek 

(§§ 65, 52 zákona). 
 

b) Zadavatel požaduje předložit kopie všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
Před uzavřením smlouvy může zadavatel požadovat předložení originálů, nebo 
ověřených kopií těchto dokladů od uchazeče, se kterým má být podepsána smlouva 
(§ 57 odst. 1) zákona. 

 

c) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů (§ 57 odst. 2) zákona). 

 

d) Předložená čestná prohlášení budou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
Jednotlivá čestná prohlášení může uchazeč uvést v rámci jednoho (souhrnného) 
čestného prohlášení. Z textace čestného prohlášení však musí jasně vyplývat splnění 
jednotlivých základních kvalifikačních předpokladů. 

 
XIV.  Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 (§ 53 zákona) 
a) Dodavatel předloží  čestné prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. 

(příloha č. 4). 
 

b) Dodavatel předloží do nabídky kopie dokladů: 
 

1) výpis z evidence Rejstříku trestů - k § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, 
2) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné 

prohlášení – k § 53 odst. 1 písm. f) zákona, 
3) potvrzení příslušného orgánu či instituce – k § 53 odst. 1 písm. h)zákona, 

 
XV.  Požadavky na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů  

(§ 54 zákona) 
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 podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci.  

c) doklady prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací, 
dle zákona č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění předchozích předpisů, tj. předložení platného „Osvědčení 
podnikatele opravňujícího k přístupu a nakládání s utajovanými informacemi“, 
minimálně stupně utajení „DŮVĚRNÉ“ s platností po celou dobu plnění předmětu 
veřejné zakázky.  

 
XVI.  Čestné prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c)  

Podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona dodavatel předloží čestné prohlášení o své 
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
XVII.  Požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona) 

Pro plnění veřejné zakázky na služby zadavatel požaduje předložit seznam 2 
významných služeb na předmět plnění poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu minimálně za recepční a strážní ostrahu. ve výši 20 mil. Kč 
s DPH za 1 zakázku, nebo 2 zakázky po 10 mil. Kč s DPH a doby poskytnutí (2009, 
2010, 2011 – dokončení realizace služeb může být v roce 2012); přílohou tohoto 
seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 
veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li 
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů 
spočívajících na její straně. 

 

 XVIII . Prokázání splnění kvalifikace (§ 51 zákona) 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je 
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 
subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 
 

 a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 
1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 
zákona subdodavatelem a 

 b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí 
věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace 
podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.   

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace 
podle § 54 písm. a) zákona. 
 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, postupují dodavatelé podle § 51 
odst. 5 a odst. 6 zákona.  
 

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel 
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 
podnikání (dodavatel postupuje podle  § 51 odst. 7 zákona). 
 

Podle § 44 odst. 6) zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval 
části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům 
(Příloha č. 3 b- Krycí list).   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
XIX. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (§ 44 odst. 3) písm. j) zákona) 

a) Uchazeč předloží kopii osvědčení NBÚ na stupeň DŮVĚRNÉ nebo vyšší podle § 54 
zákona č. 412/2005 Sb. od kontaktní osoby kterou určí. Tato osoba musí mít 
schopnost komunikovat v anglickém jazyce – musí prokázat čestným prohlášením 
úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně stupeň 2 dle Rozhodnutí MŠMT Č.j.: 
17575/2011-23 ze dne 24. srpna 2011 (viz Příloha č. 5 - Přehled 
standardizovaných jazykových zkoušek z anglického jazyka stupeň 2 dle 
Rozhodnutí MŠMT Č.j.: 17575/2011-23 ze dne 24. srpna 2011). 
 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích 
osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost.  
 

c) Součástí nabídky musí být prohlášení dodavatele, podepsané osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele a opatřeného razítkem dodavatele, že veškeré 
požadované služby mimo zajištění služeb PCO provede v objektu Janovského 2 
vlastními – kmenovými zaměstnanci.  

 
XX. Kritéria pro zadání veřejné zakázky (§ 78 zákona  odst. 1 písm. b) 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, 
tj. celková cena za poskytnuté služby za 48 měsíců.   
 

Při hodnocení bude rozhodující pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně 
z přidané hodnoty a pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty. 

 
 XXI.   Zrušení zadávacího řízení 
          Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 – Technické podmínky  
 

1. Návrh možného personálního zajištění ostrahy: 
 

Objekt Janovského 2, Praha 7 
 Evropský úřad pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy požaduje 
vzhledem k utajení zpracovávaných informací, aby dodavatel řádně zajistil ostrahu objektu 
budovy Ministerstva financí v Praze 7, Janovského 2.  
Zadavatel z toho důvodu požaduje, aby dodavatel do šesti měsíců od podepsání smlouvy 
doložil, že všichni jeho zaměstnanci, kteří se podílejí na ostraze tohoto objektu, předložili 
osvědčení NBÚ na stupeň DŮVĚRNÉ nebo vyšší podle §54 zákona č. 412/2005 Sb. 
o ochraně utajovaných informací ve znění pozdějších předpisů. Při podpisu smlouvy musí 
toto osvědčení doložit nejméně u jednoho zaměstnance v každé směně. Dále zadavatel 
požaduje jednoho zaměstnance ve směně, který je schopen komunikace v anglickém jazyce – 
musí prokázat úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně stupni 2 dle Rozhodnutí MŠMT 
Č.j.: 17575/2011-23 ze dne 24. srpna 2011 (viz Příloha č. 5 - Přehled standardizovaných 
jazykových zkoušek z anglického jazyka stupeň 2 dle Rozhodnutí MŠMT 
Č.j.: 17575/2011-23 ze dne 24. srpna 2011). 

 

a) Pracovní dny: 
7:00 – 19:00 1x technik velínu 
 2x strážný na recepci 
 19:00 – 7:00 1x technik velínu 
 1x strážný na recepci 

 

b) Dny pracovního volna 
7:00 -19:00 1x technik velínu 
1x strážný na recepci 
19:00 – 7:00 1x technik velínu 
1x strážný na recepci 

Dodavatel příjme do pracovního poměru stávající techniky velínu (dvě osoby) v případě jejich 
zájmu. 

 

Objekt Voctářova 9/11, Praha 8  
a) Pracovní dny: 

7:00 – 19:00 2x strážný na recepci 
7:00 – 17:00 1x strážný u personální propusti  
19:00 – 7:00 2x strážný na recepci 

 

b) Dny pracovního volna 
7:00 -19:00 2x strážný na recepci 
19:00 – 7:00 2x strážný na recepci  

 

Objekt Legerova 69, Praha 1 
 a) Pracovní dny: 

7:00 – 19:00 1x strážný na recepci 
19:00 – 7:00 1x strážný na recepci 

 
b) Dny pracovního volna 

7:00 - 19:00 1x strážný na recepci 
19:00 – 7:00 1x strážný na recepci  

 
 
 



 
 
Objekt Hybernská 2, Praha 1 

3x za 24 hod. vnější a vnitřní kontrola celého objektu 
 
U všech zaměstnanců doložení bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů. 
 

2. Zadavatel požaduje předložení zpracovaných níže uvedených dokumentů: 

Popis způsobu střežení objektu MF musí obsahovat: 

a) Způsob zajištění výkonu fyzické ostrahy v rámci dodavatele (organizace výkonu, 
střídání, řízení výkonu služby), 

b) Návaznost na systém ostrahy již střežených objektů v regionu, 

c) Způsob a četnost provádění kontrolní činnosti výkonu ostrahy, 

d) Popis přípravy strážných pro výkon ostrahy (obsah a rozsah), 

e) Způsob komunikace se zákazníkem, 

f) Způsob zajištění vysoké úrovně kvality výkonu včetně návrhu sankcí za snížení 
kvality a neplnění požadavků na výkon ostrahy, 

g) Materiální a technické zabezpečení zaměstnanců, podílejících se na výkonu 
ostrahy, 

h) Návrhy na zefektivnění systému fyzické ostrahy a snížení nákladů na ostrahu. 
Uvedené návrhy nesmí být pojaty tak, aby zajišťovaly závislost zadavatele na 
dodavateli fyzické ostrahy. Návrhy musí být využitelné i v případě změny 
dodavatele, 

i) Předložení kalkulace hodinové mzdy pro pracovníky ostrahy. 

 
3. Dodavatel předloží Vzorové směrnice pro výkon 24 hodinové ostrahy objektů. 

Směrnice musí splňovat tyto parametry: 

a) Povinnosti ostrahy v provozní době objektu, 

b) Povinnosti ostrahy v mimopracovní době objektu, 

c) Povinnosti ostrahy při vstupu do režimových prostor podle zákona 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací, 

d) Povinnosti při zajišťování vstupu osob, 

e) Povinnosti při přepravě finanční hotovosti, 

f) Povinnosti v oblasti klíčového režimu, 

g) Postupy při řešení mimořádných událostí typu vloupání, loupežné přepadení, 
drobné kriminální delikty (krádež, vandalizmus), teroristický útok, požár, 
povodeň. 
 

4. Řád výkonu služby dodavatele 
    Dodavatel doloží Řád výkonu služby platný pro všechny zaměstnance dodavatele. 
 

5. Další podmínky a požadavky zadavatele 
Zadavatel požaduje, aby výkon ostrahy byl prováděn v jednotném oděvu zřetelně 
označeném příslušností k firmě dodavatele služeb. 

 
 



 
 
 

Příloha č. 2 –Osnova pro zpracování nabídky 

 
Postup při ukládání jistoty do nabídky: 
Originál jistoty složené formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (vyjímatelný) 
Kopie dokladu o složení peněžní částky na účet zadavatele (vyjímatelný) 
 
Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu 
s následujícím členěním: 

  
1) Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje dodavatele, nabídkovou cenu v Kč a 

prohlášení.                                                        
 

2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona) a 
profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona). 

              
3) Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

(§  50 odst. 1 písm. c) zákona). 
 
4) Doklady prokazující splnění technických předpokladů (§ 56 zákona) 

 
5) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3. letech od 

konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele. 

 
6) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek.                                   

 
7) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
 

8) Návrh smlouvy   
 
 

9) Čestné prohlášení o znalosti anglického jazyka dle bodu XIX a) Zadávací dokumentace   
 
                                                                 

10) Dokumenty vztahující se k předmětu veřejné zakázky (dle Přílohy č. 1, aj.) 
 

 
 

Celkový počet listů nabídky - ……………………………… 

 
 
 
 



Příloha č. 3  

KRYCÍ  LIST  NABÍDKY 

Veřejná zakázka zadaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
Název: „Zajištění ostrahy objektu Janovského 2, Praha 7; Voctářova 9/11, Praha 8; 

Legerova 69, Praha 1 a Hybernská 2, Praha 1- II.“ 
 
Identifikační údaje uchazeče: 
Obchodní název nebo firma:  
Sídlo/místo podnikání:  
Tel./fax:  
E-mail:  
IČ:  
DIČ:  
Osoba oprávněná jednat za 
uchazeče: 

 

Kontaktní osoba:  
Tel./fax:  
E-mail:  

 
Nabídková cena Kč bez DPH: 

 
Kč včetně DPH: 

Celková výše peněžitého závazku zadavatele za 48 
měsíců 

  

Nabídková cena bude dále členěna: Kč bez DPH Kč včetně DPH 

Janovského 2, Praha 7 
1) hodinová  cena za ostrahu objektu 

a)  technik velínu 
-----------------------------------------------------------------

b)  strážný 

 
 
 
------------------------------- 

 
 
 
------------------------------

2) měsíční cena za ostrahu objektu   
3) roční cena za ostrahu objektu   
Voctářova 9/11, Praha 8 
1) hodinová cena za ostrahu objektu 

  

2) měsíční cena za ostrahu objektu   
3)   roční cena za ostrahu objektu   
Legerova 69, Praha 1  
1) hodinová cena za ostrahu objektu 

  

2) měsíční cenu za ostrahu objektu   
3) roční cena za ostrahu objektu   
Hybernská 2, Praha 1 
1)  hodinová cena za ostrahu objektu 

  

2) měsíční cena za ostrahu objektu   
3) roční cena za ostrahu objektu   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Doplňující údaje:  
Jedná se o společnou nabídku   ANO x)   NE x) 
Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele ANO x)   NE x) 
Bude zakázka plněna subdodavatelsky  ANO x) NE x) 

 

Seznam subdodavatelů, kterým má dodavatel v úmyslu zadat části zakázky 
Identifikační údaje subdodavatele/ů: 
Subdodavatel – právnická osoba x)  : 
Obchodní firma nebo název: 
Sídlo: 
Právní forma: 
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):  
Procento plnění:  

 
 
 
 

Subdodavatel – fyzická osoba x)  : 
Obchodní  firma nebo jméno a příjmení: 
Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: 
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): 
Procento plnění:  

 
 
 

x)  Nehodící se škrtněte 
Pozn. Tabulku v případě, že část veřejné zakázky vč. prokázání kvalifikace:   

a) proškrtněte, pokud nebude subdodavatelsky plněna   
b) rozšiřte, pokud bude plnit více subdodavatelů    

 
 
 
 
V ………………dne …………………. 
 
 
 
 
………………… ………………………………………….                                      ……………………… 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za uchazeče                                                         Podpis 
 
 
 



 

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle § 53 odst. 1) písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
Prohlašuji tímto čestně, že: 
dodavatel: … (doplněny budou identifikační údaje dodavatele)  

 
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; 
jde-li 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 
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 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu,  
 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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. Toto čestné prohlášení platí rovněž ve 
vztahu ke spotřební dani,  

 



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 pravomoc 

ně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písmo 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 a  

 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.  
 
 
 
 
………………… ………………………………………….                                      ……………………… 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za uchazeče                                                         Podpis 
 
 
 
 
 

V………………..dne……………….. 
 



Příloha č. 5 - Přehled standardizovaných jazykových zkoušek z anglického jazyka stupeň 2 dle 
Rozhodnutí MŠMT Č.j.: 17575/2011-23 ze dne 24. srpna 2011 

Maturitní zkouška z anglického jazyka vykonaná ve společné části13)  

Osvědčení o základní znalosti jazyka anglického3), 9)    

Státní jazyková zkouška základní9) 

Zkouška MZV – úroveň 2 

Zkouška MV – 2. stupeň 

STANAG 6001 – úroveň 2 (zkouška MO) 

Zkouška ÚJOP UK 2 z anglického jazyka 

 Jazyková zkouška z anglického jazyka složená v rámci studia v akreditovaném doktorském studijním 
programu (Ph.D., event. Th.D.) 

 Jazyková zkouška z anglického jazyka složená v rámci kandidátských zkoušek   (CSc.) 

JASPEX  300/400 

PET for Schools – Cambridge English: Preliminary for Schools 

PET – Cambridge English: Preliminary 

BEC  Preliminary – The Business English Certificate Preliminary12)  

BEC Vantage – The Business English Certificate Vantage 

FCE – Cambridge English: First14) 

FCE for Schools – Cambridge English: First for Schools14) 

ILEC – International Legal English Certificate 

ICFE – International Certificate in Financial English 

IELTS  4 – 6,54) 

TOEFL 480–54910) 

TOEFL paper–based 480–54910) 

TOEFL computer–based 157–21210) 

TOEFL internet based 55–7910) 

TOEIC 550+10) 

TOEIC 785 – 90010) 



EFB – English for Business (Level 2, 3)7) 

ELSA – English Language Skills Assessment B1, B27) 

JETSET ESOL International Qualifications B1 a B27) 

Certificate in English for Business Purposes 

City & Guilds Pitman Qualifications ESOL and SESOL Intermediate1 

City & Guilds International ESOL and  International Spoken ESOL Achiever (B1)1) 

City & Guilds International ESOL and  International Spoken ESOL Communicator (B2)1) 

EBC – English for Business Communications, Level 2  a  SETB – Spoken English Test for Business, 
Stage B2) 

Pearson Tests of English General (Level 2 – 3)8) 

 TELC English B1  

 dříve: Certificate in English11) 

TELC English B2  

dříve: Certificate in English adVantage11) 

 
1) Ústní a písemná zkouška; pro přiznání kvalifikace je nutné předložit dva certifikáty, jeden za 
písemnou zkoušku (ESOL/ IESOL) a jeden za ústní zkoušku (SESOL/ISESOL) v rámci 
daného stupně  znalostí Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek.   
 
2) Pro přiznání kvalifikace je nutné předložit dva certifikáty, jeden za ústní zkoušku (SETB – 
Spoken English Test of Business) a jeden za písemnou zkoušku (EBC – English for Business 
Communications) v rámci daného stupně znalostí Seznamu standardizovaných jazykových 
zkoušek. 
 
 3) Osvědčení  o  základní  znalosti  jazyka  vydává  jazyková  škola  s právem  státní  jazykové 
zkoušky  
  po prokázání znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 
vyučovacích hodin a    
  odpovídá úrovni B1 dle SERR. 
 
4) IELTS - platnost certifikátu - 2 roky: (http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-
exams-ielts-faqs.htm). V ČR jsou dle oficiálních stránek IELTS 2 testovací centra: Britská 
rada Brno a Britská rada Praha. 
 
5) Zkouška vykonaná v období od 1. září 2005. 
 

6) Státní jazykové zkoušky speciální lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor 
tlumočnický (viz § 4, odst. 1     vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem 
státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách). Státní jazykové zkoušky speciální 
odpovídají úrovni C2 dle SERR. 
 

http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-ielts-faqs.htm�
http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-ielts-faqs.htm�


7) Zkoušky Education Development International – LCCI International Qualifications 
(London Chamber of Commerce and Industry), licenčním partnerem je Jazyková škola Jany 
Trubákové, seznam akreditovaných center LCCI je na www.jazykovaskolajanytrubakove.cz. 
 
8) Zkoušky Pearson Language Tests exams. 
9) Státní jazykové zkoušky organizují jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Státní 
jazyková zkouška základní odpovídá úrovni B2 dle SERR. Státní jazyková zkouška 
všeobecná odpovídá úrovni C1 dle SERR. 
 
10) Zkoušky Educational Testing Service  (http://www.ets.org/).  
Pokud se týká zkoušek TOEFL, doba platnosti  jsou dva roky;  http://www.fulbright.cz/toefl 
(odstavec "zasílání výsledků"). 
 
11) Zahraničním poskytovatelem je telc GmbH (http://www.telc.net/de/), licenčním partnerem 
je UJAK Praha, s.r.o., seznam akreditovaných center na http://www.telc.net/en/for-
learners/find-exam-centres/. 
 
12) Dříve zkouška BEC  – The Business English Certificate, která byla organizována ve třech 
úrovních. Předchůdcem zkoušky BEC byla zkouška CEIBT – Certificate in English for 
International Business and Trade, která byla nabízena v letech1990-2001. 
 
13) Maturitní zkouška vykonaná v rámci společné části v nižší úrovni obtížnosti odpovídá 
úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a ve vyšší 
úrovni pak úrovni B2 dle SERR. 
 
14) Seznam center pro zkoušky Cambridge ESOL (tzn. KET, PET, FCE, CAE, CPE) -
 http://cambridgeesol-
centres.org/centres/search.do;jsessionid=196C0271AB6FA79B7AC5EF59F5AD9335.node02
?source=candidateexam&country=CZ&qualification=ALL. 
 
 

http://www.ets.org/�
http://www.fulbright.cz/toefl�
http://www.telc.net/de/�
http://www.telc.net/en/for-learners/find-exam-centres/�
http://www.telc.net/en/for-learners/find-exam-centres/�
http://cambridgeesol-centres.org/centres/search.do;jsessionid=196C0271AB6FA79B7AC5EF59F5AD9335.node02?source=candidateexam&country=CZ&qualification=ALL�
http://cambridgeesol-centres.org/centres/search.do;jsessionid=196C0271AB6FA79B7AC5EF59F5AD9335.node02?source=candidateexam&country=CZ&qualification=ALL�
http://cambridgeesol-centres.org/centres/search.do;jsessionid=196C0271AB6FA79B7AC5EF59F5AD9335.node02?source=candidateexam&country=CZ&qualification=ALL�
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