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Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
70890021
Ostraha objektů Povodí Odry, státní podnik na období 2019-2020
1143
služby
VZMR – otevřená výzva
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

V souladu se zadávacími podmínkami uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadavatel poskytuje
dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti obdržené od dodavatele dne 19.10.2018.
Dotaz č. 1
V článku 1, bodě 11 zveřejněné smlouvy, je uvedena povinnost doložit u pracovníků vykonávajících fyzickou
ostrahu „lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci řidiče a vyprošťovatele výtahu“.
Nenalezli jsme žádný legislativní předpis, který by určoval např. fyzické požadavky na tuto funkci. Prosíme o
informaci, o jaký zákon, vyhlášku apod. se Váš požadavek opírá, abychom vyhodnotili náročnost
personálního obsazení ostrahy a zjistili, co musí vybraný pracovník absolvovat za vyšetření.
Vysvětlení k dotazu č. 1
Předpokládáme, že zaměstnanec vykonávající fyzickou ostrahu má povinnost absolvovat zdravotní
prohlídku. Náš požadavek je, aby pracovník fyzické ostrahy měl základní fyzickou zdatnost na vyproštění
osoby z výtahu anebo se o vyproštění alespoň pokusil. Jde nám především o to, aby se při uvíznutí osoby
(např. výtah se zasekne a vznikne schod 1m) pracovník ostrahy pokusil uvězněnou osobu vyprostit a poté
až volal servisní firmu na výtahy.
Dotaz č. 2
Dále je dle bodu 18 téhož článku smlouvy požadováno, aby dodavatel v případě nepředvídaných okolností,
spojených s ostrahou objektů řešil vzniklou situaci za pomoci výjezdové skupiny. Považujeme za vhodné
určit, v jakých konkrétních případech je dodavatel povinen výjezdovou skupinu povolat, neboť v praxi
například v případě narušení objektu či krádeže logicky přivoláváme k řešení Policii ČR, v havarijních
stavech údržbáře apod.
Vysvětlení k dotazu č. 2
V článku 1, bodě 19 je stanoveno - Podrobnější povinnosti dodavatele jsou dohodnuty ve směrnici pro výkon
ostrahy objektů, která bude nedílnou součástí této smlouvy.

Výjezdovou skupinu si může pracovník ostrahy přivolat např. při spuštění alarmu EZS, kdy v zájmu osobní
bezpečnosti si přivolá na pomoc výjezdovou skupinu pro kontrolu objektu a zjištění narušení objektu.

Martin Kubica
vedoucí odboru hospodářské správy
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