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DOKUMENT POKROČILÉHO ŘEŠENÍ 

Záměr Pacht laboratoře na Poliklinice Žďár nad Sázavou 

 

1) V tomto dokumentu předložte Pokročilé řešení, které přináší Propachtovateli vysokou přidanou hodnotu ve vztahu k bodům Účelu záměru 
vymezeným pro Pokročilé řešení.   

2) Dokument Pokročilého řešení vyplňte tak, aby (včetně této titulní strany) nepřekročit 4 strany A4 při zachování formátu textu – písmo Calibri nebo 
Carlito, velikost 11b. 

 

Pokročilé řešení 
Nápověda 

 co znamená „Pokročilé řešení“, je uvedeno v podmínkách záměru 

 popište Pokročilé řešení a uveďte, co nabízíte – v čem konkrétně 
je Základní řešení (Minimální požadavky) vylepšeno 

 uvádějte jen to, co povede k (ideálně velmi dobrému) naplnění 
vyjmenovaných bodů Účelu záměru – a jen těch; vylepšování 
jiných aspektů záměru není hodnoceno 

Pokročilé řešení nesmí být v rozporu s Minimálními požadavky 

 Pokročilé řešení musí být realizovatelné 

 Pokročilé řešení může být obsahovat i více Vylepšení. Jednotlivá 
Vylepšení se navzájem nevylučují ani nepodmiňují 
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vepište text 

 

 

 

 

 

 

 

Dominantní informace 
Nápověda 

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

 číselně vyjádřete 

- co Vámi navrhované Pokročilé řešení Propachtovateli 
konkrétně přinese (přidaná hodnota), tzn. jak Pokročilé 
řešení naplňuje vyjmenované body Účelu záměru, 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 
vyjmenovaných bodů Účelu záměru, můžete dosáhnout na 
maximum bodů 

 na pozitivní bodové ohodnocení dosáhnete jen tehdy, pokud 
Pokročilé řešení podložíte Dominantními 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 
Pokročilého řešení 

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

vepište text  

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

vepište text 

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

vepište text 

 

 

Uveďte, zda a příp. jak velký vliv bude mít realizace Pokročilého řešení na průběh Pachtu laboratoře.  

vepište text 

Uveďte, jaké náklady předpokládáte na realizaci Pokročilého řešení. Nápověda 
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vepište text  u Pokročilého řešení neplatí „čím dražší, tím lepší“; realizace 
Pokročilého řešení má přinést vysokou přidanou hodnotu při 
vynaložení přiměřených nákladů  

 


