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Městské zřízení sociálních služeb, příspěvková organizace, 
Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary 

 

Výzva více zájemcům 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie 
 

Zadavatel: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace  
                     Sídlo: Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary  
                     IČ: 47701277, DIČ: CZ47701277  

                     zastoupena Mgr. Karin Sasákovou, pověřenou dočasným řízením organizace  

                     (dále jen „zadavatel“)  
 

Vás tímto, jakožto zájemce (uchazeče) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
podle ustanovení § 27, s ohledem na ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „výzva“) 

 
za účelem realizace veřejné zakázky: 

 

1) Název veřejné zakázky  

Poradenské a analytické služby cílené na smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami a vykazování 

poskytnuté ošetřovatelské péče v odbornosti 913 + komunikace s NRPZS a ÚZIS. 

 

2) Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „veřejné 

zakázky“)  

Předmětem plnění jsou Poradenské a analytické služby cílené na smluvní vztahy se zdravotními 

pojišťovnami a vykazování poskytnuté ošetřovatelské péče v odbornosti 913 + komunikace 
s NRPZS a ÚZIS (dále též „služba“) v rozsahu specifikovaném touto výzvou.  
 

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:  

1) Sestavení k-dávek v IS Cygnus a předání na zdravotní pojišťovny. 

2) Průběžný monitoring korigovaných dokladů a jejich opravy.   

3) Úprava nastavení IS v návaznosti na změny sjednané v platných dodatcích zdravotních 

pojišťoven (dále jen ZP).   

4) Kontrola a analýza, popř. rozporování finančních vypořádání předběžných úhrad a regulačních 

omezení za rok příslušný za všechny ZP. 

5) Zajištění průběžné aktualizace Příloh č. 2 u všech smluvních ZP.  

6) Zpracování žádostí o nasmlouvání nových výkonů.  

7) Měsíční vyhodnocení produkce a klíčových indikátorů.  

8) Modelování výnosů pro budoucí období, simulace predikcí úhrad.  

9) Audity zdravotnické dokumentace s cílem minimalizovat neshody v této oblasti.  

10) Konzultační podpora při revizích šetřeních a kontrolách poskytnuté/vykázané zdravotní péče ze 

strany zdravotních pojišťoven.  

11) Průběžný „monitoring“ změn úhrad a úhradových mechanismů. 

12) Evidence zdravotních pracovníků do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb 
(NRPZS). 

13) Roční výkazy pro Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) o 

zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování 

 

Předpokládaná hodnota plnění: 120.000,- Kč bez DPH / rok. 
Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva (zadávací dokumentace).  
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3) Doba a místo plnění veřejné zakázky  

Doba plnění: 24 měsíců od smluvního uzavření 

Místo plnění: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace, Východní 621/16, 360 01 
Karlovy Vary.  

 

4) Způsob hodnocení nabídek  

Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí jediného kritéria, kterým je celková nabídková cena. 
Nabídková cena bude cenou konečnou. 

 

5) Požadavky na splnění kvalifikace  

Zadavatel požaduje v nabídce doložit příslušné oprávnění k podnikání (živnostenský list, výpis 

z obchodního rejstříku, pokud je do něj uchazeč zapsán), budou doloženy v neověřené kopii. Dále 

požaduje v nabídce doložit 3 zakázky obdobného či většího rozsahu včetně následné reference.   
 

6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky  

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady vyplývající ze zadávacích podkladů. Nabídková cena 

bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální.  
Platba za plnění veřejné zakázky bude provedena bezhotovostním způsobem, a to v průběhu 

poskytování služby na základě Smlouvy o spolupráci.  

 
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:  

1. Nabídková cena v Kč bez DPH.  

2. Celkem DPH v Kč.  
3. Celková cena včetně DPH v Kč.  
 

7) Místo pro podávání nabídek, doba, v níž lze nabídky podat a místo a 

termín otevírání obálek  

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně na podatelnu Městského zařízení sociálních služeb, 

příspěvková organizace nebo doporučeně poštou na adresu Městského zařízení sociálních služeb, 
příspěvková organizace, Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary.  

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 28.11.2022 do 13:00 hodin. V případě doručení nabídek 

poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.  
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29.11.2022 v 09:00 hod v budově Městského zařízení 

sociálních služeb, Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary. Při otevírání obálek mají právo být přítomni 
i zástupci uchazečů.  

 

8) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace  

Výzva (zadávací dokumentace) je vyvěšena na webových stránkách Městského zařízení sociálních 
služeb, příspěvková organizace - www.kv-mzss.cz, v sekci zveřejnění / informace 

Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je Bc. Adéla Pokorná, tel.: 607 120 164, e-mail: 
asistent@kv-mzss.cz. 

 

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky  

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem 
uchazeče. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou.  

 
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:  

 Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 

1 této písemnosti)  

http://www.kv-mzss.cz/
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 Obsah nabídky  

 Prokázání splnění kvalifikace  

 Cenová nabídka  

 Termínová nabídka  

 Návrh Smlouvy o spolupráci podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče  

 Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné)  

 

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách zřetelně označených Veřejná zakázka „Poradenské 

a analytické služby cílené na smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami a vykazování 

poskytnuté ošetřovatelské péče v odbornosti 913 + komunikace s NRPZS a ÚZIS“ - 
NEOTEVÍRAT – NABÍDKA.  
Na obálce uchazeč uvede adresu, na kterou je možné nabídku vrátit.  
 

10) Další podmínky soutěže  

 Uchazeč podáním svojí nabídky akceptuje podmínky výzvy a jejích příloh a zavazuje se splnit 
veřejnou zakázku v rozsahu výzvy, jejích příloh a všech dalších instrukcí předaných zadavatelem 

uchazeči v průběhu zadávacího řízení.  

 Zadavatel oznamuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění.  

 

11) Upozornění pro dodavatele  

Zadavatel bude hradit dodavateli pouze předmět plnění, který bude v souladu s informacemi, které mu 
předal v průběhu zadávacího řízení a v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci.   

Případné nejasnosti, rozpory ve výzvě, bude uchazeč řešit formou dotazů na zadavatele v průběhu 
zadávacího řízení (do doby podání svojí nabídky).  
 

12) Práva zadavatele  

Zadavatel si vyhrazuje právo:  

 zadávací podmínky změnit  

 zadávací řízení zrušit bez udání důvodů  

 nevracet uchazečům podané nabídky  

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení  

 změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na 
efektivnosti jejich vynakládání  

 
 

 

 
 

                                                                                                                 
                                                                                                                   Mgr. Karin Sasáková 

                                                                                                     pověřena dočasným řízením organizace 

 
 

 

V Karlových Varech dne 14.11.2022 
 

Zpracovala: Bc. Adéla Pokorná 

 

Přílohy:  
Příloha č. 1: Krycí list nabídky - formulář  


		2022-11-14T12:28:26+0100
	Mgr. Karin Sasáková




