Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění.

Rada Ústeckého kraje

Usnesení
z 100. schůze Rady Ústeckého kraje – III. volební období 2008 – 2012,
konané dne 28. 3. 2012 od 08:54 hodin do 09:39 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/100R/2012
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 100. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1.
Bc. Martina Kliku
2.
Ing. Jiřího Šulce

Usnesení č. 2/100R/2012
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 100. schůze Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 – 2012

Usnesení č. 3/100R/2012
Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje ( JID 40010/2012/KUUK)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
doručení Stížnosti na Mgr. Milana Kubíka a jeho vedení školy ( JID 40010/2012/KUUK)
B) ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odpovědět
na dopis Stížnost na Mgr. Milana Kubíka a jeho vedení školy (JID 40010/2012/KUUK)
Termín : 11. 4. 2012

Usnesení č. 4/100R/2012
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
a o zmocnění centrálního zadavatele
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
předloženou informaci o stanovisku Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace, v kontextu s vysoutěženými podmínkami poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací
B)

roz hod la
dle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření „Dodatku č. 2 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ se Zdravotnickou
záchrannou službou Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, dle upravené přílohy č.1
tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2012

Usnesení č. 5/100R/2012
Zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Technologické
centrum Ústeckého kraje“ formu otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání

A ) r oz hod la
1. O zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Technologické centrum Ústeckého kraje“ formu otevřeného řízení podle § 21 odst. 1
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen
„zákon“)
2. O způsobu hodnocení nabídek na plnění této nadlimitní veřejné zakázky podle
základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
hodnotícími kritérii, jejich subkritérii a váhami:
a)
Celková nabídková cena - 65 %
b)
Technologická a funkční úroveň nabídky - 20 %
v rámci tohoto hodnotícího kritéria jsou dále stanovena následující subkritéria:
I.
kvalita navrženého způsobu řešení – 60 %,
II.

kvalita navržených projektových procesů – 40 %.

c) Doba nástupu na řešení incidentu, u kterého je nutná osobní účast dodavatele …15 %
3. O předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů v nadlimitním otevřeném řízení:
 Základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až m) zákona prokáže uchazeč způsobem, uvedeným v § 53
odst. 3 zákona;
 Profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písm. a) zákona prokáže uchazeč předložením výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní uchazeč zapsán,
- dle § 54 písm. b) zákona prokáže uchazeč předložením dokladu o oprávnění k
podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či
licenci;
 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona prokáže uchazeč předložením pojistné smlouvy nebo
pojistného certifikátu o uzavření pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě. Zadavatel stanoví jako
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minimální úroveň pro splnění a prokázání tohoto kriteria limit pojistného plnění ve
výši nejméně 50 mil. Kč,
- dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona prokáže uchazeč formou čestného prohlášení
celkový obrat uchazeče dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky za každé
z posledních tři účetních období ve výši nejméně 80 mil. Kč v každém z těchto
období.
 Technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) zákona prokáže uchazeč předložením
seznamu významných dodávek a služeb (dále také jen „zakázek“) poskytnutých
uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, takto:
i. (SSL) minimálně 3 služby obdobné předmětu plnění veřejné zakázky (dodávka a
implementace elektronické spisové služby) v posledních 3 letech;
- minimálně 2 z uvedených služeb musí být hostované a musí být v rozsahu
srovnatelném s předmětem odpovídajícího podprojektu (včetně souvisejících
služeb), tj. v rozsahu alespoň 500 000 Kč bez DPH pro každou z těchto 2 služeb;
- minimálně 3 reference musí být na dodané a provozované řešení SSL s více než
2000 uživateli, přičemž minimálně 2 reference musí být provozovány ve veřejné
správě.
ii. (DA) min. 3 služby obdobné předmětu plnění veřejné zakázky (dodávka a
implementace systému digitalizace, poskytování servisních služeb a/nebo
poskytování služeb digitalizace dokumentů) v rozsahu alespoň 10 mil Kč bez
DPH pro každou službu v posledních 3 letech;
iii. (INT) min. 1 služba realizace projektu implementace IDM, případně projektu
úprav správy a konsolidace přístupových oprávnění v IT prostředí zákazníka s
rozsahem více jak 1500 uživatelů
iv. (TCK) min. 5 služeb obdobných předmětu plnění veřejné zakázky (dodávka ICT
zařízení v rozsahu vyšším než 2 mil. Kč bez DPH pro každou službu) v
posledních 3 letech, přičemž každá ze služeb musí obsahovat dodávku zboží a
služeb alespoň ze dvou následujících oblastí:
1. ukládání dat (diskové pole)
2. virtualizace
3. serverová platforma (hardware i software)
4. databázové prostředí SQL
5. komplexní realizace datového centra
6. komunikační infrastruktura (aktivní i pasivní část) vč. Managementu
7. bezpečnostní řešení (AV/AS, IPS/IDS)
8. korporátní licencování softwaru
9. služby implementace a podpory prostředí Microsoft a VMware;
Součástí seznamu významných zakázek budou alespoň následující údaje:
identifikace zákazníka, popis projektu / dodávky či služby, popis činnosti / role
uchazeče, trvání projektu, informace, zda je informační systém dosud v provozu a
údaj o tom, zda dodávka či služba byla poskytnuta samostatně nebo v konsorciu;
přílohou tohoto seznam musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky či služby
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky či služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení uchazeče, pokud byly dodávky či služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2
od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,
- dle § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona prokáže uchazeč předložením osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo
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osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb
– vyžaduje se předložení seznamu členů realizačního týmu, který bude sestávat
z projektového manažera celého projektu, alespoň 5 členů projektového týmu,
alespoň 5 členů pro podprojekt SSL, alespoň 3 členů pro podprojekt INT, alespoň 5
členů pro podprojekt DA a alespoň 5 členů pro podprojekt TCK, přičemž celý tým
bude zahrnovat minimálně pozice (členy) splňující následující požadavky:
i.

projektový manažer, který bude zastřešovat projekt jako celek:

1. má VŠ vzdělání
2. disponuje obecně uznávanou certifikací pro projektový management (PMI, IPMA,
apod.) na úrovni alespoň IPMA stupeň B
3. disponuje certifikací v oblasti řízení jakosti projektů podle normy ČSN ISO
10006, nebo obdobným certifikátem pro řízení jakosti projektů
4. disponuje doložitelnou praxi v oblasti projektového managementu (řízení obdobně
rozsáhlých projektu v ICT) minimálně 5 let
5. má prokazatelné a ověřitelné zkušenosti s rozsáhlými projekty v oblasti veřejné
správy se zakázkami s obdobným předmětem plnění
6. disponuje znalostí českého nebo slovenského jazyka na úrovni pracovní
komunikace nebo komunikuje s využitím vlastního tlumočníka
ii.

členové týmu pro projektové řízení:

1. min. 5 členů týmu pro projektové řízení;
2. všichni členové týmu mají VŠ vzdělání a praxi s projektovým řízením v oblasti
ICT pro veřejnou správu v délce minimálně 5 let
3. Minimálně 2 členové týmu mají znalosti v oblasti bezpečnostní dokumentace, což
doloží certifikátem manažera informační bezpečnosti potvrzujícího absolvování
akreditovaného školení dle ISO 27001. Školící programy jsou akreditované
některým evropským národním akreditačním orgánem
4. Minimálně jeden člen týmu dosáhl inženýrské certifikace pro stávající serverovou
platformu zadavatele (Microsoft) na úrovni Microsoft Certified IT Profesional –
Enterprise Administrator a specializované odbornosti MCTS: Windows Server
2008 Active Directory Configuration
5. Minimálně jeden člen týmu řídil projekt digitalizace dokumentů v rozsahu
minimálně 20 mil. Kč
6. Minimálně 3 členové týmu disponují obecně uznávanou certifikací pro projektový
management (PMI, IPMA, Prince2, apod.) na úrovni alespoň Prince 2 Foundation
7. Alespoň jeden z členů týmu disponuje zkušenostmi při řízení jakosti
poskytovaných služeb a disponuje certifikátem auditora ITSM dle ISO 20000-1
vystavený subjektem, který má akreditovaný kurz i danou oblast vzdělávání
národním akreditačním orgánem, a dosáhl minimálně tříleté praxe v problematice
řízení IT služeb; tento požadavek lze prokázat i jiným rovnocenným certifikátem
pro řízení IT služeb (např. ITIL v. 3), vystaveným oprávněným subjektem
8. Každý člen týmu doloží, že ve funkci projektového managera vedl po dobu
alespoň jednoho roku jakýkoliv projekt, který naplňuje popis významné služby
definované výše.
iii.

projektový tým pro podprojekt SSL:

1. minimálně 5 členný tým
2. tým musí mít obsazeny pozice se specializací systémový integrátor, systémový
analytik a architekt, specialista na procesní analýzu, specialista na analýzy
legislativy a programátoři
3. všichni členové týmu jsou vyškoleni v technologiích, které jsou předmětem
nabídky, a to pro zastávanou pozici
4

4. každý z členů týmu má alespoň SŠ vzdělání,
5. každý z členů týmu má praxi v oboru alespoň 5 let;
6. každý z členů týmu má prokazatelnou účast na alespoň 3 zakázkách na instalaci a
implementaci elektronické spisové služby,
7. alespoň jeden člen týmu má prokazatelnou znalost systému řízení bezpečnosti
informací podle norem řady ČSN ISO 27000,
8. minimálně 2 členové týmu mají prokazatelné znalosti a zkušenosti s aplikací
NSESSS (Národní standard elektronické spisové služby), ISO 15489 a OAIS
(Open Archive Information System – norma ISO 14721:2003
9. alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou odbornou zkušenost s
projekty v oblasti systémové či aplikační integrace,
10. alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou zkušenost s návrhy, tvorbou
či rozvojem architektury ICT
11. všichni členové týmu se ve stejné nebo obdobné funkci aktivně účastnili projektu,
který naplňuje popis významné služby definované výše.
iv.

projektový tým pro podprojekt DA:

1. minimálně 5 členný tým se zaměřením na digitalizační HW, OCR SW, procesy,
bezpečnost informací
2. každý z členů týmu má VŠ vzdělání a praxi v oboru alespoň 5 let;
3. tým musí mít obsazeny pozice se specializací systémový integrátor, systémový
analytik a architekt, specialista na procesní analýzu, specialista na analýzy
legislativy a programátoři
4. všichni členové týmu jsou vyškoleni v technologiích, které jsou předmětem
nabídky, a to pro zastávanou pozici
5. každý z členů týmu má prokazatelnou účast na alespoň 3 zakázkách na instalaci a
implementaci v oblasti DA,
6. minimálně 2 členové týmu mají prokazatelné znalosti a zkušenosti s aplikací ISO
15489 a OAIS (Open Archive Information System – norma ISO 14721:2003)
7. alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou odbornou zkušenost s
projekty v oblasti systémové či aplikační integrace,
8. alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou zkušenost s návrhy, tvorbou
či rozvojem architektury ICT
9. alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou zkušenost s návrhy a
provozem pracovišť pro vysokokapacitní digitalizaci dokumentů
10. alespoň jeden člen týmu má prokazatelnou znalost systému řízení bezpečnosti
informací podle norem řady ČSN ISO 27000
11. alespoň dva z členů týmu musí disponovat certifikací výrobce dodávaných
knižních skenerů (jsou držiteli certifikátu pro poskytování služeb implementace,
údržby a následného servisu zařízení)
12. alespoň dva z členů týmu musí disponovat certifikací výrobce dodávaných 3D
skenerů (jsou držiteli certifikátu pro poskytování služeb implementace, údržby a
následného servisu zařízení)
13. alespoň dva z členů týmu disponují certifikací výrobce dodávaného skenovacího
SW pro řízení knižních skenerů (jsou držiteli certifikátu pro poskytování služeb
implementace a SW údržby a podpory pro nabízený skenovací SW)
14. všichni členové týmu se ve stejné nebo obdobné funkci aktivně účastnili projektu,
který naplňuje popis významné služby definované výše.
v.

projektový tým pro podprojekt INT

1. minimálně 3 členný tým
2. každý z členů týmu má minimálně SŠ vzdělání a praxi v oboru alespoň 5 let;
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3. tým musí mít obsazeny pozice se specializací systémový integrátor, systémový
analytik a architekt, specialista na procesní analýzu, specialista na analýzy
legislativy a programátoři
4. všichni členové týmu jsou vyškoleni v technologiích, které jsou předmětem
integrace, a to pro zastávanou pozici
5. každý z členů týmu má prokazatelnou účast na alespoň 3 zakázkách na instalaci a
implementaci v oblasti INT,
6. alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou odbornou zkušenost s
projekty v oblasti systémové či aplikační integrace,
7. alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou zkušenost s návrhy, tvorbou
či rozvojem architektury ICT
8. alespoň tři z členů týmu dosáhli inženýrské certifikace pro stávající serverovou
platformu zadavatele (Microsoft) na úrovni Microsoft Certified IT Profesional –
Enterprise Administrator,
9. alespoň jeden z členů týmu dosáhl inženýrských certifikací pro stávající
serverovou platformu zadavatele (Microsoft) na úrovni „Microsoft Certified IT
Profesional – Enterprise Messaging Administrator 2010 Charter Member“ a na
úrovni „Microsoft Certified Technology Specialist – Windows Server 2008
Active Directory: Configuration“,
10. všichni členové týmu se ve stejné nebo obdobné funkci aktivně účastnili projektu,
který naplňuje popis významné služby definované výše.
vi.

projektový tým pro podprojekt TCK

minimálně 5 členný tým
každý z členů týmu má alespoň SŠ vzdělání,
každý z členů týmu má praxi v oboru alespoň 5 let;
tým musí mít obsazeny pozice se specializací systémový integrátor, systémový
analytik a architekt, specialista na procesní analýzu, specialista na analýzy
legislativy a programátoři
5. všichni členové týmu jsou vyškoleni v technologiích, které jsou předmětem
nabídky, a to pro zastávanou pozici
6. každý z členů týmu má prokazatelnou účast na alespoň 3 zakázkách na instalaci a
implementaci dodávaných technologií,
7. alespoň tři z členů týmu dosáhli inženýrské certifikace pro stávající serverovou
platformu zadavatele (Microsoft) na úrovni Microsoft Certified IT Profesional –
Enterprise Administrator,
8. alespoň jeden z členů týmu dosáhl inženýrských certifikací pro stávající
serverovou platformu zadavatele (Microsoft) na úrovni „Microsoft Certified IT
Profesional – Enterprise Messaging Administrator 2010 Charter Member“ a na
úrovni „Microsoft Certified Technology Specialist – Windows Server 2008
Active Directory: Configuration“,
9. alespoň dva z členů týmu dosáhli inženýrské certifikace výrobce serverů pro
jejich instalaci,
10. alespoň dva z členů týmu dosáhli inženýrské certifikace pro stávající virtualizační
platformu zadavatele (VMware) na úrovni VMware Certified Professional,
11. alespoň jeden z členů týmu dosáhl certifikace pro stávající komunikační
platformu zadavatele (CISCO) na úrovni min. CCNA (Cisco Certified Network
Associate),
12. alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou odbornou zkušenost s
projekty v oblasti systémové či aplikační integrace,
13. alespoň jeden specialista musí mít nejméně pětiletou zkušenost s návrhy, tvorbou
či rozvojem architektury ICT
1.
2.
3.
4.

6

14. všichni členové týmu se ve stejné nebo obdobné funkci aktivně účastnili projektu,
který naplňuje popis významné služby definované výše.
vii. Zadavatel dále požaduje, aby členové týmu uchazeče přicházející do styku se
zadavatelem byli schopni komunikovat v českém jazyce nebo slovenském jazyce
nebo komunikovali s využitím vlastního tlumočníka.
viii. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje uvedené v profesních životopisech.
Uchazeč pro každého člena týmu ve své nabídce předloží stručný profesní životopis
(zpracovaný dle přílohy 5 ZD) podepsaný členem týmu, ze kterého bude vyplývat
splnění příslušných požadavků, a pokud je pro příslušnou pozici v týmu požadováno, tak
též
1.
2.
3.
4.

doklad o příslušném vzdělání (VŠ diplom – může být i v latinském jazyce),
příslušný certifikát (připouští se doklady v českém či anglickém jazyce),
příslušné oprávnění (připouští se doklady v českém či anglickém jazyce).
příslušné osvědčení o proškolení.

Uchazeč je oprávněn v průběhu plnění veřejné zakázky měnit složení realizačního týmu
pouze po písemném schválení změny zadavatelem.
4. O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
5. O tom, že zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve smyslu § 67 zákona.
B)

jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
2. Ing. Milan Zemaník, ředitel krajského úřadu
3. Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M., univerzitní profesor
4. Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
5. Ing. Hana Frýdová, odbor informatiky a organizačních věcí
6. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Ing. Pavel Kouda, náměstek a zástupce hejtmanky Ústeckého kraje
2. Ing. Jaroslav Pikal, vedoucí odboru kancelář ředitele
3. Tomáš Krejza, odbor informatiky a organizačních věcí
4. Ing. Viktor Houska, odbor informatiky a organizačních věcí
5. Jiří Kohout, odbor informatiky a organizačních věcí
6. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
7. zástupce KHK

C)

ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zabezpečit
nezbytné úkony této veřejné zakázky a předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky
s doporučením na zadání veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka byla v této veřejné
zakázce vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2012

D)

zmocňuje

7

v souladu s ustanovením § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., krajského zřízení, Janu
Vaňhovou, hejtmanku Ústeckého kraje k rozhodování o všech námitkách podaných v průběhu
zadávacího řízení.
Usnesení č. 6/100R/2012
Zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování služeb
ekonomického informačního systému Ústeckého kraje“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodla
1. O zahájení zadávacího řízení na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování služeb ekonomického informačního systému Ústeckého kraje“ formou
otevřeného řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
2. O předpokladech pro posouzení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písmena a) až l) ZVZ doloží uchazeč způsobem dle ustanovení
§ 53 odst. 3 ZVZ,
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písm. a) ZVZ s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písm. b) ZVZ s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
- dle § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ s tím, že uchazeč doloží doklad (pojistnou smlouvu
nebo pojistný certifikát) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem
třetí osobě ve výši min. 50 mil.Kč,
- dle § 55 odst. 1 písm. c) ZVZ s tím, že uchazeč doloží formou čestného prohlášení
údaj o celkovém obratu dosaženém s ohledem na předmět veřejné zakázky za
poslední tři účetní období s tím, že výše tohoto obratu v součtu za tato tři účetní
období bude ve výši nejméně 90 mil.Kč;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ s tím, že uchazeč doloží seznam významných služeb
poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
plnění; přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydaná 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. čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této
osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, přičemž tyto důvody budou
uvedeny v čestném prohlášení,
Z předloženého seznamu musí vyplývat, že uchazeč realizoval v posledních třech
letech alespoň jednu významnou službu uvedenou pod bodem (i), alespoň jednu
významnou službu uvedenou pod bodem (ii),alespoň jednu významnou službu
uvedenou pod bodem (iii) a alespoň jednu významnou službu uvedenou pod bodem
(iv). Zadavatel v zájmu předejití nejasnostem uvádí, že výše uvedené požadavky na
významné služby dle bodu (ii) a (iii) lze prokázat jednou významnou službou za
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předpokladu, že bude prokazatelné, že taková služba splňuje požadavky jak dle bodu
(ii), tak dle bodu (iii).
(i) poskytování služeb informačního systému či jeho údržby, přičemž hodnota
odměny za takové služby činila minimálně 20.000.000,- Kč bez DPH v součtu za
celou dobu poskytování takové služby;
(ii) poskytování služby informačního systému zahrnující dodávku, instalaci,
nastavení a údržbu informačních systémů (informačního systému) předaných
objednateli do rutinního provozu s počtem aktivních uživatelů větším než 50;
(iii)poskytování služby informačního systému zahrnující dodávku, instalaci a
nastavení informačních systémů (informačního systému) předaných objednateli
do rutinního provozu, přičemž hodnota takového systému či služeb činila
minimálně 40.000.000,- Kč bez DPH;
(iv) poskytování služby zpracování agendy personalistiky a mezd za využití IT řešení
vytvořeného dodavatelem, přičemž hodnota takové služby činila minimálně
5.000.000,- Kč bez DPH.
- dle § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ uchazeč předloží seznam osob, které se budou
podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, z něhož bude vyplývat, že uchazeč
má k dispozici:
a) minimálně 1 projektového manažera, který bude splňovat následující požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání,
• 5 let praxe v oboru odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
• zkušenosti na pozici projektového manažera (nebo obdobné) na nejméně 2
projektech v posledních 3 letech, které naplňují shora uvedenou definici
významné služby;
b) minimálně 1 architekta systému, který bude splňovat následující požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání,
• 5 let praxe v oboru odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
• zkušenosti na pozici architekta systému (nebo obdobné) na nejméně 2 projektech
v posledních 3 letech, které naplňují shora uvedenou definici významné služby;
c) minimálně 2 konzultanty, kteří budou (každý) splňovat následující požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání,
• 5 let praxe v oboru odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
• zkušenosti na pozici konzultanta (nebo obdobné) na nejméně 2 projektech
v posledních 3 letech, které naplňují shora uvedenou definici významné služby;
d) minimálně 2 programátory/vývojáře, kteří budou (každý) splňovat následující
požadavky:
• ukončené středoškolské vzdělání,
• 3 roky praxe v oboru odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
• zkušenosti na pozici programátora/vývojáře (nebo obdobné) na nejméně 1
projektu v posledních 3 letech, který naplňuje shora uvedenou definici významné
služby.
e) minimálně 2 školitele, kteří budou (každý) splňovat následující požadavky:
• ukončené středoškolské vzdělání,
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•
•

3.

4.
5.
6.

3 roky praxe v oboru odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zkušenosti na pozici školitele (nebo obdobné) na nejméně 1 projektu
v posledních 3 letech, který naplňuje shora uvedenou definici významné služby.
O způsobu hodnocení nabídek dle § 78 a 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria
ekonomická výhodnost nabídky s následujícími dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhou:
-váha 55 %
- nabídková cena bez DPH
-váha 30 %
- kvalita návrhu poskytování služeb EIS
- kvalita návrhu poskytování komplexních služeb zpracování
-váha 10 %
agendy personalistiky a mezd
-váha 5 %
- kvalita exit plánu
O tom, že zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve smyslu § 67 ZVZ.
O pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3 ZVZ) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 ZVZ).
O zastupování zadavatele v zadávacím řízení této veřejné zakázky ve smyslu § 151 ZVZ
společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 284 68 414, se sídlem Praha
4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B)

jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
2. Ing. Pavel Kouda, náměstek a zástupce hejtmanky Ústeckého kraje
3. Ing, Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru
4. Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
5. Bc. Erika Matysová, odbor informatiky a organizačních věcí
6. Ing. František Končel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
7. zástupce KHK
náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. Mgr. Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje
2. Ing. Petr Fiala, člen Zastupitelstva ÚK a předseda finančního výboru
3. Ing. Pavla Šimáková, vedoucí oddělení účetnictví ekonomického odboru
4. Ing. Hana Frýdová, odbor informatiky a organizačních věcí
5. Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
6. Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru
7. zástupce KHK

C)

ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zabezpečit
nezbytné úkony zadávacího řízení této veřejné zakázky a předložit výsledek vyhodnocení
zadávacího řízení veřejné zakázky s doporučením na přidělení veřejné zakázky uchazeči,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2012

D)

zmocňuje
V souladu s ustanovením § 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., krajského zřízení,
Janu Vaňhovou, hejtmanku Ústeckého kraje k rozhodování o všech námitkách podaných
v průběhu zadávacího řízení.

Usnesení č. 7/100R/2012
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Personální záležitosti příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) jmenuje
v souladu s ustanovením § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů pana
PhDr. Mgr. Jaroslava Zemana, nar. 16.2.1963
ředitelem příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace
U Nových lázní, čp. 8, Teplice 415 01
s účinností dnem 1. května 2012, a to na dobu určitou do jmenování nového ředitele
příspěvkové organizace
B) stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, plat PhDr. Mgr. Jaroslavu Zemanovi, řediteli Domova důchodců Teplice,
příspěvková organizace (platový výměr č. 3086/2009) s účinností od 1. května 2012
C) ukládá
1 . Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zabezpečit veškeré
potřebné kroky k realizaci části A) a B) tohoto usnesení, vč. dohledu nad řádným
protokolárním předáním funkce ředitele Domova důchodců Teplice, příspěvkové
organizace
Termín: 10.5.2012
2. Ing. Petru Severovi vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, připravit návrh
dalšího postupu ve věci obsazení funkce ředitele Domova důchodců Teplice, příspěvkové
organizace
Termín: 31. 10. 2012

Usnesení č. 8/100R/2012
Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené aktuální informace o možnostech zajištění a organizaci lékařské pohotovostní
služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a
prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje od 1. 4. 2012,
vč. stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20.3.2012 č.j. 839/2012
B) souhlasí
se způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 4. 2012 do 30. 6.
2012 (vč. rozsahu sítě ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje) dle
přílohy č. 5 tohoto materiálu, a s použitím prostředků rozpočtu Ústeckého kraje na úhradu
vyrovnávacích plateb za poskytnutí lékařské pohotovostní péče, jako veřejné služby
spočívající v poskytování lékařské pohotovostní služby
C) rozhoduje
o uzavření smluv o zajištění financování lékařské pohotovostní služby mezi Ústeckým
krajem a
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-

Městem Rumburk, sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk, IČ: 00261602,

-

Městem Varnsdorf, sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf, IČ: 00261718

-

Statutárním městem Děčín, sídlo: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV, IČ: 00261238

-

Statutárním městem Ústí nad Labem, sídlo: Velká hradební 2336/8, 40100 Ústí nad
Labem, IČ: 00081531,

-

Městem Litoměřice, sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice, IČ: 00263958,

-

Městem Roudnice nad Labem, sídlo: Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem,
IČ: 00264334,

-

Městem Bílina, sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina, IČ: 00266230,

-

Statutárním městem Most, sídlo: Radniční 1/2, 43401 Most, IČ: 00266094,

-

Městem Litvínov, sídlo: Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, IČ: 00266027,

-

Městem Louny, sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny, IČ: 00265209,

-

Městem Žatec, sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec, IČ: 00265781,

-

Statutárním městem Chomutov, sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov, IČ:
00261891,

-

Městem Kadaň, sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň, IČ: 00261912,

jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění
financování lékařské pohotovostní služby dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení
s ohledem na skutečnost, zdali dotace již byla městem poskytnuta, či nikoliv.
D) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí předložené aktuální informace o možnostech zajištění a organizaci
lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na
území Ústeckého kraje od 1. 4. 2012, vč. stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR
ze dne 20.3.2012 č.j. 839/2012,
2. souhlasit se způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od
1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 (vč. rozsahu sítě ordinací lékařské pohotovostní služby na
území Ústeckého kraje) dle přílohy č. 5 tohoto materiálu, a s použitím prostředků
rozpočtu Ústeckého kraje na úhradu vyrovnávacích plateb za poskytnutí veřejné
služby spočívající v lékařské pohotovostní službě.
E) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, projednat návrh
zajištění a organizaci lékařské pohotovostní služby pro období od 1.7.2012 v podobě smluvní
spolupráce mezi krajem a dotčenými městy, kdy se Ústecký kraj bude nadále podílet na
zabezpečení LPS prostřednictvím dotace příslušnému městu a město zabezpečí provoz
ordinace LPS prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi městem a poskytovatelem
zdravotních služeb.
Termín: 15. 5. 2012
Usnesení č. 9/100R/2012
Dopravní obslužnost autobusová – plnění smluvních povinností
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Rada Ústeckého kraje po projednání
pověřuje
Ing. Jindřicha Fraňka, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Ústeckého kraje, k tomu, aby v rámci sporného řízení vedeného Ministerstvem vnitra ve věci
nároku Ústeckého kraje vůči dopravci ČSAD Slaný a.s. na zaplacení smluvní pokuty ve výši
1.080.000,- Kč s příslušenstvím pod sp. zn. MV-13090/ODK-2012 činil s účinností od
27.3.2012 za Ústecký kraj veškeré úkony s tímto řízením související.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 k usnesení č. 4/100R/2012

–

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele

Příloha č. 2 k usnesení č. 6/100R/2012

–

Plná moc pro společnost ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.

Příloha č. 3 k usnesení č. 8/100R/2012

–

Vzory smluv o zajištění financování lékařské
pohotovostní služby mezi Ústeckým krajem a
městem
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Příloha č. 1 k usnesení č. 4/100R/2012

Krajský úřad
Číslo centrálního zadavatele:
Číslo pověřujícího zadavatele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ
O SPOLEČNÉM POSTUPU ZADAVATELŮ PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ
A O ZMOCNĚNÍ CENTRÁLNÍHO ZADAVATELE
uzavřené dle ustanovení § 51 a násl..zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“)

Smluvní strany

Centrální zadavatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

jelinek.j@kr-ustecky.cz
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 882733379/0800

a

Pověřující zadavatel
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. (dále i ,,ZZSÚK“)
Sídlo:
Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupená:
MUDr. Iljou Deylem, ředitelem
Kontaktní osoba: Ing. Milan Voříšek
E-mail/telefon: vorisek.milan@zzsuk.cz, mobil 724370427
IČ:
00829013
DIČ:
CZ00829013
Bank. spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 37531411/0100
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ
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Článek 1
Předmět a účel dodatku
1. Centrální zadavatel uzavřel Rámcovou smlouvu o poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č.007772 v zadávacím řízení
mimo jiné na plnění dle článku II. odst. 1 písm. a) Smlouvy o společném postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele ve
znění Dodatku č.1 (dále jen ,,Smlouva“), poskytování služby mobilní telefonie
Ústeckého kraje, a to s vybraným dodavatelem Vodafone Czech Republic a.s.
2. Technické parametry služby, kterou tento vybraný dodavatel poskytuje, zejména
v oblasti plošného pokrytí GSM signálem na území Ústeckého kraje, jsou z hlediska
zajištění hlavního účelu činnosti ZZSÚK nedostačující a tudíž nevhodné pro tohoto
pověřujícího zadavatele, který vykonává téměř veškerou svou činnost v terénu, a
proto je nutné maximální možné pokrytí území GSM signálem. Z tohoto důvodu se
obě smluvní strany dohodly, že ZZSÚK nadále není pověřujícím zadavatelem pro
předmět plnění dle článku II. odst. 1 písm. a) Smlouvy, poskytování služby mobilní
telefonie Ústeckého kraje, a že se na něj od účinnosti tohoto dodatku nevztahují
práva a povinnosti dané Smlouvou k tomuto předmětu plnění. ZZSÚK jako pověřující
zadavatel se pro předmět plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) Smlouvy vypouští z přílohy
č.1 ke Smlouvě.
3. ZZSÚK uzavře vlastním jménem smlouvu na předmět plnění dle čl. II. odst. 1 písm. a)
Smlouvy za podmínek dodržení ZVS.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních
stran.
2. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č.
4/100R/2012 ze dne 28.3.2012.

V Ústí nad Labem dne 28.3.2012

V Ústí nad Labem dne……………….

Centrální zadavatel í
Ústecký krajl
Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Pověřující zadavatel l
ZZSÚK
MUDr. Ilja Deyl
ředitel
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Příloha č. 2 k usnesení č. 6/100R/2012

PLNÁ

MOC

Ústecký kraj
IČ: 708 92 156
se sídlem: Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02
jejímž jménem jedná: Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 284 68 414
se sídlem: Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143781,
jejímž jménem jedná: JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát a jednatel, ev. č. advokáta 11323
(dále jen „Zmocněnec“)

a uděluje ve smyslu ust. § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“) tuto speciální plnou moc k zastupování v rámci otevřeného zadávacího
řízení s názvem Poskytování služeb ekonomického informačního systému Ústeckého kraje.

V rámci uděleného zmocnění je Zmocněnec oprávněn vykonávat veškeré úkony související s výše
uvedenou veřejnou zakázkou, vyjma zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení,
zrušení řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, zrušení soutěže o návrh či rozhodnutí o
způsobu vyřízení námitek (viz ust. § 151 odst. 2 ZVZ).

Zmocněnec je zejména, nikoliv však výlučně, oprávněn:
-

vyhotovit a odeslat oznámení o zahájení zadávacího řízení do Informačního systému o
veřejných zakázkách v termínech, způsobem a v rozsahu stanoveném příslušnými právními
předpisy;

-

zajistit uveřejnění výsledku zadávacího řízení (případně zrušení zadávacího řízení)
v Informačním systému o veřejných zakázkách v termínech, způsobem a v rozsahu
stanoveném příslušnými právními předpisy.

Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a pokud jich ustanoví více, je každý z nich
oprávněn jednat samostatně.

Příloha č. 2 k usnesení č. 6/100R/2012

V Ústí nad Labem dne 28. 3. 2012

__________________________
Ústecký kraj
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám a zmocňuji dále ve stejném rozsahu:

__________________________
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát a jednatel

__________________________

__________________________

__________________________

PĜíloha þ. 3 k usnesení þ.8/100R/2012

Krajský úĜad
ýíslo smlouvy u poskytovatele:
ýíslo smlouvy u pĜíjemce:

SMLOUVA O ZAJIŠTċNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAěSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Smluvní strany:
MČsto……
Sídlo:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
Iý :
DIý:
Bank. spojení:
þíslo úþtu:
a
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou VaĖhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
Iý:
70892156
DIý:
CZ70892156
Bank. spojení: ýeská spoĜitelna, a.s.
þíslo úþtu: 882733379/0800

uzavírají níže uvedeného dne, mČsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTċNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAěSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
( dále jen „smlouva“)
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Preambule
Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovČdný za organizaci a
zajištČní lékaĜské pohotovostní službu, pĜiþemž jde o výkon pĜenesené pĤsobnosti. Ve snaze
zajistit tuto služby zpĤsobem odpovídajícím místním potĜebám, uzavírají smluvní strany tuto
smlouvu, jejímž pĜedmČtem je poskytnutí finanþních prostĜedkĤ na zajištČní výše uvedené
þinnosti ve spádové oblasti .............
ýlánek I.
ZajištČní financování lékaĜské pohotovostní služby
1. MČsto …. poskytlo na základČ usnesení Zastupitelstva ………… þ. ….. ze dne …….
dotaci ve výši ………….,- Kþ (slovy: ……..korun þeských) poskytovateli zdravotních
služeb. Dotace je urþena poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu lékaĜskou
pohotovostní službu ve spádové oblasti uvedené v preambuli této smlouvy zpĤsobem
popsaným odst. 2. tohoto þlánku.
2. Ústecký kraj pĜi výkonu pĜenesené pĤsobnosti pĜijal „ZpĤsob organizace a zajištČní
lékaĜské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1.4. do 30.6.2012“ (dále jen „ZpĤsob“),
který tvoĜí pĜílohu þ. 1 k této smlouvČ. Na základČ ZpĤsobu bude pro zajištČní lékaĜské
pohotovostní služby v oboru … (souþástí zajištČní lékaĜské pohotovostní služby jsou
prohlídky tČl zemĜelých mimo zdravotnické zaĜízení) uzavĜena Ústeckým krajem
s poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku veĜejné služby. Ústecký kraj je
povinen hradit vyrovnávací platbu za realizaci závazku veĜejné služby. Provozovatelem
ordinace lékaĜské pohotovostní služby (poskytovatel zdravotních služeb) je … LékaĜská
pohotovostí služba bude zajištČna v rozsahu … hodin v pracovních dnech a … hodin ve
dnech pracovního klidu.
3. MČsto …. se zavazuje Ústeckému kraji poskytnout potĜebnou souþinnost pĜi organizaci a
zajištČní lékaĜské pohotovostní služby.

ýlánek II.
Sankce, výpovČć a zrušení smlouvy
Smluvní strany jsou oprávnČny vypovČdČt smlouvu v pĜípadČ, že došlo k porušení smluvních
povinností. VýpovČć musí mít písemnou formu a nabývá úþinnosti uplynutím výpovČdní
lhĤty, která þiní 14 dnĤ.

ýlánek III.
Ostatní ujednání
1. Tuto smlouvu lze mČnit þi doplĖovat po dohodČ smluvních stran pouze formou
písemných a þíslovaných dodatkĤ.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, pĜiþemž mČsto …
obdrží jedno vyhotovení a Ústecký kraj 2 vyhotovení.
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3. Tato smlouva nabývá platnosti i úþinnosti dnem jejího uzavĜení.
4. Ústecký kraj potvrzuje, že:
o uzavĜení této smlouvy bylo rozhodnuto…………usnesením ……………..þ. …………..ze
dne …………….
5. MČsto ……. potvrzuje, že:
o uzavĜení této smlouvy bylo rozhodnuto…………usnesením ……………..þ. …………..ze
dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Ústecký kraj
Jana VaĖhová, hejtmanka kraje

MČsto ………..

PĜílohy:
1. ZpĤsob organizace a zajištČní lékaĜské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 4.
do 30.6.2012
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PĜíloha þ. 3 k usnesení þ. 8/100R/2012

Krajský úĜad
ýíslo smlouvy u Poskytovatele:
ýíslo smlouvy u PĜíjemce:

SMLOUVA O ZAJIŠTċNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAěSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
uzavĜená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „správní Ĝád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
………………..
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
Iý :
DIý:
Bank. spojení:
þíslo úþtu:
a
PĜíjemce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Janou VaĖhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
Iý:
70892156
DIý:
CZ70892156
Bank. spojení: ýeská spoĜitelna, a.s.
þíslo úþtu: 882733379/0800

uzavírají níže uvedeného dne, mČsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTċNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAěSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
( dále jen „smlouva“)
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Preambule
Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovČdný za organizaci a
zajištČní lékaĜské pohotovostní služby, pĜiþemž jde o výkon pĜenesené pĤsobnosti. Ve snaze
zajistit tuto službu zpĤsobem odpovídajícím místním potĜebám, uzavírají smluvní strany tuto
smlouvu, jejímž pĜedmČtem je poskytnutí finanþních prostĜedkĤ na zajištČní výše uvedené
þinnosti ve spádové oblasti ……., a to formou dotace poskytnuté PĜíjemci Poskytovatelem.
ýlánek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základČ usnesení Zastupitelstva ………… þ. ….. ze dne …….
dotaci ve výši ………….,- Kþ (slovy: ……..korun þeských), která bude pĜevedena
bezhotovostnČ na bankovní úþet PĜíjemce nejpozdČji do 15.5.2012.
2. Dotace je urþena na zajištČní lékaĜské pohotovostní služby ve spádové oblasti uvedené
v preambuli této smlouvy zpĤsobem popsaným v ýl. II. odst. 1. této smlouvy.
3. Dotace je sluþitelnou podporou ve smyslu þl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
(Smlouva o založení Evropského spoleþenství).
ýlánek II.
Práva a povinnosti
1. PĜíjemce pĜi výkonu pĜenesené pĤsobnosti pĜijal „ZpĤsob organizace a zajištČní lékaĜské
pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1.4. do 30.6.2012“ (dále jen „ZpĤsob“), který tvoĜí
pĜílohu þ. 1 k této smlouvČ. Na základČ ZpĤsobu bude pro zajištČní lékaĜské pohotovostní
služby v oboru … (souþástí zajištČní lékaĜské pohotovostní služby jsou prohlídky tČl
zemĜelých mimo zdravotnické zaĜízení) uzavĜena PĜíjemcem s Poskytovatelem
zdravotních služeb smlouva o závazku veĜejné služby. Dotace bude použita na
vyrovnávací platbu za realizaci závazku veĜejné služby. Provozovatelem ordinace
lékaĜské pohotovostní služby je … LékaĜská pohotovostí služba bude zajištČna v rozsahu
… hodin v pracovních dnech a … hodin ve dnech pracovního klidu.
2. Poskytovatel se zavazuje PĜíjemci poskytnout potĜebnou souþinnost pĜi organizaci a
zajištČní lékaĜské pohotovostní služby.

ýlánek III.
Sankce, výpovČć a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je povinen, v pĜípadČ svého prodlení se splnČním svého závazku
poskytnout dotaci v termínu uvedeném v této smlouvČ, uhradit PĜíjemci smluvní pokutu
ve výši 0,1% z dlužné þástky za každý prodlený den.
2. Poskytovatel je oprávnČn, v pĜípadČ neplnČní podmínek smlouvy, požadovat na PĜíjemci
vrácení dotace a PĜíjemce je povinen na výzvu Poskytovatele prostĜedky poskytnuté
dotací vrátit ve lhĤtČ stanovené Poskytovatelem.
3. Smluvní strany jsou oprávnČny vypovČdČt smlouvu v pĜípadČ, že pĜíjemce porušil
smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. VýpovČć musí mít písemnou formu a
nabývá úþinnosti uplynutím výpovČdní lhĤty, která þiní 14 dnĤ.
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4. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z dĤvodĤ uvedených v §
167 odst. 1 správního Ĝádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doruþen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní stranČ, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doruþen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
ýlánek IV.
Ostatní ujednání
1. PĜíjemce souhlasí se zveĜejnČním svého názvu, identifikaþního þísla, adresy, dotaþního
titulu, úþelu a výše poskytnuté dotace.
2. Tuto smlouvu lze mČnit þi doplĖovat po dohodČ smluvních stran pouze formou
písemných a þíslovaných dodatkĤ.
3. Pokud v této smlouvČ není stanoveno jinak, použijí se pĜimČĜenČ na právní vztahy z ní
vyplývající pĜíslušná ustanovení správního Ĝádu, pĜípadnČ pĜíslušná ustanovení
obþanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního Ĝádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, pĜiþemž
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a PĜíjemce 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i úþinnosti dnem jejího uzavĜení.
6. Poskytovatel potvrzuje, že:
o uzavĜení této smlouvy bylo rozhodnuto…………usnesením ……………..þ. …………..ze
dne …………….
7. PĜíjemce potvrzuje, že:
o uzavĜení této smlouvy bylo rozhodnuto…………usnesením ……………..þ. …………..ze
dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel

PĜíjemce
Ústecký kraj
Jana VaĖhová, hejtmanka kraje

PĜílohy:
1. ZpĤsob organizace a zajištČní lékaĜské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1.4.
do 30.6.2012
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