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Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik 

se sídlem 793 24 Karlova Studánka 6 

IČ: 14450216 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu: 

„BOZP a PO“ 

 

Způsob zadání: 

Otevřené řízení, dle Pravidel o zadávání veřejných zakázek Horských lázní Karlova 

Studánka, státní podnik 

 

Číslo jednací: HLKS/782/2017 

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Zadavatel obdržel dne 9.3.2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Dotaz: 

1. Dotaz k bodu V. přílohy smlouvy: Požadavek na dodavatele zajistit revizze HP a 

hydrantů a instalovaných "PBZ" vč oprav: prosím o sdělení, zda náklady na tyto práce 

je nutné zahrnout do ceny paušálu nebo je myšleno ,že tyto práce dodavatel poze 

zajistí a předloží cenovou nabídka 

2. Bod 1.16 a 1.17 přílohy: školení zaměstnanců cizích firem, kteří vykonávají práce v 

objektu Horských lázní, školení studentů a stážistů: Zda školení bude dohodnuté v 

jednotném termínu nebo bude školení řešeno operativně, tzn. po telefonické dohodě 

např. do dvou dnů dodavatel školení zajistí 

3. Bod 1.9 přílohy: Evidence pracovních úrazů a vystavení bodového ohodnocení 

bolestného:jaký je požadavek odběratele na dodavatele(jedná se úkony v rámci 

odškodňování pracovních úrazů, které zpravidla řeší mzdové oddělení) 

4. Dotaz k bodu školení zaměstnanců o poskytování první pomoci a kontroly lékárničky: 

tyto povinnosti z legislativy zajišťuje smluvní zdravotnické zařízení. Prosíme o 

upřesnění, jaký je požadavek na dodavatele služby 

5. Kritéria nejvhodnější nabídky:bude hodnocena konečná cena nebo cena bez DPH 

Vysvětlení: 

1. Revize bude zabezpečovat podnik, po dodavateli se požaduje spolupráce s firmou 

provádějící revize, kontrola prováděných prací. 

2. Školení bude prováděno operativně podle toho jak budou probíhat práce 

jednotlivých firem. 

3. Řešení pracovních úrazů podle § 105 ZP včetně vyšetření  příčin a okolností 

pracovního úrazu s návrhem výše odškodnění.   

4. Dodavatel při školení zaměstnanců shrne pouze zásady první pomoci. V rámci 

kontrol na pracovišti provede i kontrolu lékárniček a v případě zjištěných závad 

toto předá objednateli k odstranění nedostatků. 

http://www.horskelazne.cz/
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5. Bude hodnocena cena bez DPH. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

Roman Reichl v.r. 

vedoucí oddělení nákupu 
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