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DOKUMENT ODBORNÉ ÚROVNĚ 

 

Záměr Pacht laboratoře na Poliklinice Žďár nad Sázavou 

 

1) V tomto dokumentu předložte informace o své odborné úrovni, které přesvědčí Propachtovatele o tom, že Vaše nabídka obsahuje ty nejlepší podmínky 
Pachtu laboratoře. Máte možnost ukázat svoji kvalitu a kvalitu nabízeného plnění a odlišit se tak od ostatních dodavatelů. 

2) Dokument Odborné úrovně vyplňte tak, aby (včetně této titulní strany) nepřekročit 3 strany A4 při zachování formátu textu – písmo Calibri nebo Carlito, 
velikost 11b.   
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Tvrzení 
Nápověda 

 co znamená „Tvrzení“, je uvedeno v podmínkách 
záměru 

 přínos Tvrzení představuje (ideálně velmi dobré) 
naplnění Účelu záměru 

 popis Tvrzení musí být věcný, výstižný, srozumitelný 
a netechnický, tzn. pochopitelný i pro osoby běžně 
se nepohybující v oblasti předmětu záměru 

 odborná úroveň může spočívat zejména ve Vašich 
zkušenostech, kvalitě personálu (praxe, zkušenosti, 
vzdělání apod.), zavedených postupech (metodiky, 
management kvality, společensky odpovědná firma 
apod.), v přístupu k zaměstnancům či 
subdodavatelům, v úrovni Vašeho zázemí, kvalitě 
používaných materiálů či technického vybavení i v 
kvalitě přípravy pro Pacht laboratoře 

 Tvrzení může být obsahovat jedno i více 
samostatných navzájem nesouvisejících informací o 
odborné úrovni 

vepište text 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dominantní informace 
Nápověda 

 co znamená „Dominantní informace“, je uvedeno 
v podmínkách záměru 

 číselně vyjádřete: 

- co Vaše výše popsaná odborná úroveň 
Propachtovateli konkrétně přinese, tzn. jaké 
úrovně naplnění Účel záměru dosáhnete při 
Pachtu laboratoře, a že 

- slibovaný přínos je ověřen praxí a je tak 
realizovatelný i při Pachtu laboratoře 

 Propachtovatele zajímá jen přínos ve vztahu k 
vyjmenovaným bodům Účelu záměru 

 reálnost dosažení slibovaného přínosu i při Pachtu 
laboratoře dokažte například uvedením počtu 
obdobných zkušeností/zakázek, u kterých jste 
tohoto přínosu dosáhli, příp. jiné stručné 
zdůvodnění reálnosti Vaší nabídky 

 pouze tehdy, pokud vyjádříte velmi dobré naplnění 
všech bodů Účelu záměru, můžete dosáhnout na 
maximum bodů  

 na pozitivní bodové ohodnocení dosáhnete jen 
tehdy, pokud Tvrzení podložíte Dominantními 

- ve vztahu k bodu č. 1 Účelu záměru: … 

vepište text 

- ve vztahu k bodu č. 2 Účelu záměru: … 

vepište text 

- ve vztahu k bodu č. 3 Účelu záměru: … 

vepište text 

- ve vztahu k bodu č. 4 Účelu záměru: … 

vepište text 

- ve vztahu k bodu č. 5 Účelu záměru: … 

vepište text 
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informacemi 

 co není vyjádřeno číselně, jako by nebylo uvedeno 

 buďte připraveni Vámi uvedené Dominantní 
informace obhájit v Ověřovací fázi  

v podrobnostech ke způsobu hodnocení viz kontrolní 
list Odborné úrovně  

 


