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Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,
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Název části zadávací dokumentace
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Typ veřejné zakázky: na služby

Zadavatel veřejné zakázky

Česká republika - Úřad vlády České republiky
se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Veřejné zakázky s.r.o.
se sídlem Praha 6, Na Hutích 9, PSČ 160 00
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1 Zadavatel

1.1 Základní údaje  

Název: Česká republika - Úřad vlády České republiky
Sídlo:  nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČ: 00006599
DIČ: není plátcem DPH  

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele  

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů ve věci předmětného zadávacího 
řízení je Ing. Filip Minář, poradce náměstkyně. Kontaktní osoba je uvedena 
níže.

2 Informace o poradci zadavatele pro zadání veřejné za-
kázky

2.1 Základní údaje  

Název :  Veřejné zakázky s.r.o. 
Sídlo :  Praha 6, Na Hutích 9, PSČ 160 00
Země :  Česká republika
IČ :  26 72 60 50
DIČ :  CZ 26 72 60 50
Tel./Fax :  +420 224 318 907
Manažer :  Ing. Pavel Jirka
E-mail :  jirka@zakazkyverejne.cz

2.2 Obecná ustanovení o poradci zadavatele pro zadání veřejné za  -  
kázky

Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“), nechat se zastoupit při výko-
nu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou 
shora uvedeného poradce. Poradce přitom splňuje požadavek nepodjatosti pod-
le § 74 odst. 7 zákona a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčast-
ní. Poradci zadavatele však není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, 
vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způ-
sobu vyřízení námitek. 

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k vý-
konu zadavatelských činností. Poradce je tak zmocněn k veškerým úkonům sou-
visejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však s výjimkou 
rozhodování.

3 Předmět plnění veřejné zakázky

3.1 Předmět plnění veřejné zakázky  

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dodávek a služeb v souvis-
losti s plněním veřejné zakázky „Modernizace ODok (včetně předimplementační 
analýzy)“. Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky ve  dvou variantách. 
Uchazeči mohou podat svoji nabídku na jednu nebo obě varianty.
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Pořadí nabídek bude zpracováno pro každou z variant samostatně. Zadavatel 
pak rozhodne o příslušné variantě a bude respektovat pořadí nabídek stano-
vené hodnotící komisí pro danou variantu. O výsledné variantě rozhodne za-
davatel na základě provozně ekonomické analýzy, kterou k tomuto účelu vy-
pracuje.

Plnění je rámcově v obou variantách tvořeno:

Rámcové vymezení varianty č. 1

1
Předpokládaná cena řešení (včetně imple-
mentace, nových licencí SW včetně maintenan-
ce na rok 2012 a 2013, tj. na 24 měsíců) 

14.620.000,-

2
Předpokládaná cena za maintenance u nových 
licencí – (smlouva na dobu určitou 2014-
2017, tj. na 48 měsíců)

2.000.000,-

3
Předpokládaná cena servisu – (servisní 
smlouva na dobu neurčitou, náklady 
kalkulovány za 48 měsíců)

6.000.000,-
(1.500.000 x 4 roky)

Předpokládaná cena (Kč bez DPH) 22.620.000,-

Tato  varianta  předpokládá  naplnění  předmětu  veřejné  zakázky 
prostřednictvím  modernizace  stávajícího  informačního  systému,  resp. 
určitých jeho komponent.  K možnosti využití této varianty je třeba 
disponovat příslušnými autorskými právy, jejichž vlastníkem je firma 
SYSNET, s.r.o. Úřad vlády České republiky nemá autorská práva ke stáva-
jícímu informačnímu systému ODok.

Rámcové vymezení varianty č. 2

1
Předpokládaná cena řešení (včetně imple-
mentace, nových licencí SW včetně maintenan-
ce na rok 2012 a 2013, tj. na 24 měsíců) 

14.620.000,-

2
Předpokládaná cena za maintenance u nových 
licencí – (smlouva na dobu určitou 2014-
2017, tj. na 48 měsíců)

4.000.000,-

3
Předpokládaná cena servisu – (servisní 
smlouva na dobu neurčitou, náklady 
kalkulovány za 48 měsíců)

6.000.000,-
(1.500.000 x 4 roky)

Předpokládaná cena (Kč bez DPH) 24.620.000,-

Tato  varianta  předpokládá  naplnění  předmětu  veřejné  zakázky 
prostřednictvím vytvoření nového informačního systému, resp. určitých 
jeho komponent.

Závazné smluvní podmínky plnění jsou uvedeny ve vzorových smlouvách v části 
2 zadávací dokumentace. Technické podmínky plnění jsou uvedeny v části 3 
zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je financována z Integrovaného operačního programu. Iden-
tifikace projektu:

� Název: Úprava informačního systému ODok 
� Reg. č.: CZ.1.06/1.1.00/07.06411 
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4 Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba plnění veřejné zakázky   

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu neurčitou. Bližší podmínky 
jsou uvedeny ve vzorové smlouvě, která je součástí zadávací dokumentace.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky  

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

5 Kvalifikace dodavatelů

5.1 Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace  

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace se 
rozumí:

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů  podle 
§ 55 zákona a

d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

5.2 Základní kvalifikační předpoklady  

Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splňuje veškeré zá-
konné  požadavky  dané  §  53  zákona.  Dodavatel  prokazuje  splnění kvalifi-
kačních  předpokladů  podle  předchozího  odstavce  předložením  (písmena  se 
vztahují ke znění § 53 odst. 1 zákona):

 výpisu z evidence Rejstříku trestů - pro písmena a) a b),

 potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani 
čestného prohlášení - pro písmeno f),

 potvrzení příslušného orgánu či instituce - pro písmeno h),

 čestného prohlášení - pro zbývající písmena.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z 
obchodního  rejstříku  nesmějí  být  k  poslednímu  dni,  ke  kterému  má  být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

5.3 Profesní kvalifikační předpoklady  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který 
předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní or-
ganizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, 
je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby 
podle zvláštních právních předpisů,
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d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění 
veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Zadavatel dále stanoví, že doklady dle shora uvedeného písm. b) je dodava-
tel povinen předložit v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné za-
kázky.

Zadavatel dále stanoví, že neuplatňuje žádné požadavky na předložení dokla-
dů dle shora uvedených písm. c) a d). 

5.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady  

Požadavky zadavatele na splnění ekonomických a finančních kvalifikačních 
předpokladů a způsob jejich prokázání je řešen, pro svůj rozsah, v kapitole 
6 těchto podrobných podmínek. 

Zadavatel k této části prokázání kvalifikace stanoví, že dodavatel může 
doklady požadované zadavatelem nahradit i doklady jinými. Zadavatel však 
tyto doklady uzná jen tehdy pokud z těchto dokladů bude nade vší pochybnost 
vyplývat splnění celého rozsahu kvalifikace požadovaného zadavatelem.

5.5 Technické kvalifikační předpoklady  

Požadavky zadavatele na splnění technických kvalifikačních předpokladů a 
způsob jejich prokázání je řešen, pro svůj rozsah, v kapitole 7 těchto po-
drobných podmínek.

Zadavatel k této části prokázání kvalifikace stanoví, že dodavatel může 
doklady požadované zadavatelem nahradit i doklady jinými. Zadavatel však 
tyto doklady uzná jen tehdy pokud z těchto dokladů bude nade vší pochybnost 
vyplývat splnění celého rozsahu kvalifikace požadovaného zadavatelem.

6 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifi-
kačních předpokladů dodavatele předložení níže uvedených dokladů prokazují-
cích dále popsané skutečnosti:

6.1 Pojistná smlouva  

Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením pojistné smlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
třetí osobě. 

Konkrétně pak zadavatel požaduje doklad o pojištění, za který zadavatel po-
važuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení pojišťovny o 
existenci pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu 
jeho podnikatelské činnosti. Zadavatel přitom stanoví, že ke splnění za-
dávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění čini-
la alespoň 20 mil. Kč. Pojištění musí pokrývat všechna obvyklá rizika, kte-
rá lze při plnění veřejné zakázky rozumně očekávat. Maximální spoluúčast v 
rámci pojištění může činit maximálně 100 tis. Kč.

6.2 Účetní závěrka  

Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením účetní závěrky v 
plném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k 
poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným 
v zemi sídla nebo bydliště uchazeče stanovena.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace poža-
duje, aby v předložené účetní závěrce (platí současně):
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� obrat v oblasti dodávek a služeb z oblasti informačních technologií 
činil alespoň 6 mil. Kč,

� byla splněna níže uvedená hodnota indexu důvěryhodnosti min. (2,0):

Index důvěryhodnosti „IN95“

Požadovaná 
hodnota IN95: 2,0 Název OKEČ: Jinde nezařazený 

průmysl

V1: 0,26 V2: 0,11

V3: 3,91 V4: 0,38

V5: 0,10 V6: 17,62

Výpočtový vzorec:

IN95 = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 - K6

Komponenta Vzorec výpočtu kompo-
nenty

Hodnota komponenty vy-
počtená uchazečem

K1 V1 x (A/CZ)

K2 V2 x (EBIT/U)

K3 V3 x (EBIT/A)

K4 V4 x (T/A)

K5 V5 x (OA/(KZ+KBU))

K6 V6 x (ZPL/T)

IN95 K1+K2+K3+K4+K5-K6

Vstupní hodnoty:

Aktiva „A“ Oběžná aktiva 
„OA“

Cizí zdroje „CZ“ Krátkodobé závaz-
ky „KZ“

Výsledek hospo-
daření před 
zdaněním a úroky 
„BIT“

Krátkodobé ban-
kovní úvěry „KBU“

Nákladové úroky 
„U“

Závazky po lhůtě 
splatnosti „ZPL“

Výnosy „T“

Uchazeči jsou povinni index důvěryhodnosti a poměrové ukazatele sami vypo-
čítat a tento výpočet musí být na důkaz správnosti potvrzen řádným audito-
rem.
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7 Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních před-
pokladů dodavatele předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále po-
psané skutečnosti:

7.1 Seznam významných služeb  

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu význam-
ných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech s uvedením 
jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 
veřejnému zadavateli, nebo

b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné 
osobě než veřejnému zadavateli, nebo

c) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné oso-
bě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle 
bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Za poskytnutí významné služby zadavatel považuje plnění spočívající:

A) v servisu IS využívajícího soubor elektronických knihoven. 

B) ve výstavbě nebo modernizace IS využívajícího soubor elektronických 
knihoven.

Seznam je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení, kde 
strukturovaně (v podobě tabulky) uvede následující údaje:

a) název objednatele,
b) název zakázky, kde byla významná služba realizována,
c) celkový rozsah plnění vč. finančního vyjádření v Kč,
d) popis plnění (údaje o SW platformě, počtu uživatelů),
e) doba a místo provedení služby,
f) údaj o tom zda je přiloženo osvědčení objednatele o řádném provedení 

služby.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení nejvýznamnějších služeb při-
tom musí, ve strukturované podobě jednotně zpracovaných tabulek, obsahovat 
všechny údaje nutné k posouzení kvalifikačního předpokladu jako prokázané-
ho.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace poža-
duje pro výše uvedené nejvýznamnější služby předložit alespoň 3 kusy osvěd-
čení resp. prohlášení, a to pro každý z výše uvedených významných služeb 
(tj. 3 kusy pro „A“ a 3 kusy pro „B“). 

Pokud dodavatel nemůže získat takovéto osvědčení vyhotovené objednatelem 
může nahradit výše popsaným prohlášením dodavatele, a to za podmínek stano-
vených zákonem. 

8 Návrh smlouvy

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy (resp smluv), a to vý-
hradně s použitím vzorů, které jsou součástí zadávací dokumentace. Od těch-
to vzorů se uchazeč nesmí jakkoliv odchýlit. Uchazeč je povinen k návrhům 
smluv připojit všechny přílohy, které vzor smlouvy specifikuje.
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Návrhy smlouv je uchazeč povinen předložit pro každou z variant samostatně 
(smlouva o dílo a smlouva k maintenance bude předložena variantně, servisní 
smlouva bude předložena jednotná pro obě varianty).

Návrhy smluv musí být ze strany uchazeče podepsány osobou oprávněnou jednat 
za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou. Předložení nepodepsaného textu 
smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takové-
ho uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.

9 Obchodní podmínky

Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné za-
kázky. Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny 
jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky 
výhodnější.

Nesplnění kterékoliv obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí za-
davatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušné-
ho uchazeče ze zadávacího řízení.

Způsob prokázání splnění jednotlivých obchodních podmínek je uveden u každé 
podmínky samostatně.

9.1 Subdodavatelé   

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele předložením dále poža-
dovaných dokladů coby přílohy návrhu každé ze smluv (a pro každou z vari-
ant).

Uchazeč je povinen připojit k návrhu smlouvy čestné prohlášení, které musí 
obsahovat údaj o částech veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jiným oso-
bám. Zároveň je uchazeč povinen připojit seznam těchto osob s jednoznačnou 
identifikací.

9.2 Autorská práva  

Uchazeč prokáže tuto obchodní podmínku zadavatele připojením přílohy č. 3 k 
návrhu  smlouvy  o  dílo  (pro  každou  z  variant  se  předkládá  samostatně). 
Uchazeč je povinen v příloze popsat jakým způsobem postoupí autorská práva 
k předmětu veřejné zakázky. Současně je však povinen respektovat, že jím 
navržené řešení musí plně a bezvýhradně respektovat dále uvedené podmínky 
obsažené v prohlášení, které je povinen též do této přílohy smlouvy zapra-
covat:

„Zhotovitel tímto závazně prohlašuje, že shora identifikovaná práva du-
ševního vlastnictví k dílu zhotovitele, resp. k jeho částem, zhotovitelem 
touto smlouvou postupovaná, případně jiným způsobem poskytovaná objednate-
li, naplňují smluvní povinnost zhotovitele poskytnout objednateli maximum 
možných práv duševního vlastnictví k dílu. 

Poskytnutím těchto práv zhotovitelem ve shora uvedeném rozsahu získává ob-
jednatel zejména, ale nikoliv pouze postoupené právo výkonu majetkových 
práv autorských vztahujících se ke všem předaným částem díla zhotovitele, 
ke kterým je zhotovitel způsobilý práva duševního vlastnictví postoupit, 
případně výhradní neomezenou licenci anebo jiné oprávnění blížící se svým 
obsahem a rozsahem takové licenci, a to ke všem předaným částem díla zho-
tovitele, ke kterým není zhotovitel způsobilý postoupit práva duševního 
vlastnictví.  Veškerá  práva  duševního  vlastnictví  získává  objednatel 
jako neomezená místně, množstevně, časově, s právem podlicence a dále po-
stupitelná, nejedná-li se o práva k dílům třetích osob, které jejich další 
postoupení zapovídají.
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Objednatel je na základě takto poskytnutných práv duševního vlastnictví v 
závislosti na maximálním rozsahu postoupených, případně jinak poskytnutých 
práv duševního vlastnictví především oprávněn:

� zhotovitelem předané dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoliv 
způsobem užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit 
třetím osobám v rámci smluvního vztahu k zadavateli oprávnění (licen-
ci) k výkonu práva předané dílo a jeho části užít,

� nehotové anebo nedostatečně podrobné anebo nezpracované části díla 
dokončit, a to samostatně anebo prostřednictvím zvolené třetí osoby,

� předané dílo anebo jeho části pod vlastním jménem zveřejnit, 
upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit 
do díla souborného.

 
Objednatel dále prohlašuje, že tímto poskytnutím práv duševního vlastnictví 
k dílu se nezbavuje případné povinnosti hradit objednateli smluvní pokutu 
anebo nahradit škodu, vzniklé v důsledku neschopnosti Objednatele splnit 
závazky z této smlouvy vyplývající.“

Zadavatel současně upozorňuje, že pokud by z přílohy č. 3 plně a bezvý-
hradně nevyplývalo splnění všech výše uvedených prohlašovaných podmínek, 
bude toto hodnotící komise i zadavatel považovat za důvod k vyřazení na-
bídky z posuzování nabídek a následně k vyloučení uchazeče.

9.3 Závazek zajištění plnění veřejné zakázky  

Uchazeč je povinen k návrhu smlouvy o dílo připojit dále popsaný příslib 
banky. Zadavatel vyžaduje při plnění veřejné zakázky vybraným uchazečem 
bankovní  záruku  za  řádné  plnění  uchazeče,  a  to  zejména  za  dodržení 
smluvních podmínek, kvality a termínů plnění veřejné zakázky. 

Příslib bankovní záruky se předkládá v nabídce pouze jednou, a to bez ohle-
du na počet nabízených variant.

Uchazeč je povinen předložit jako přílohu návrhu smlouvy závazný příslib 
banky ohledně poskytnutí bankovní záruky v případě, že s uchazečem bude 
uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky. 

Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky musejí 
být zahrnuty v nabídkové ceně uchazeče, její dodatečné navyšování z titulu 
požadovaných záruk za plnění není přípustné. 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil jako přílohu návrhu smlouvy ori-
ginál závazného (bezpodmínečného) příslibu banky o tom, že je v případě 
uzavření smlouvy s uchazečem připravena poskytnout bankovní záruku za do-
držení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení veřejné zakázky ve 
výši 10% výše nabídkové ceny formou záruční listiny výhradně ve prospěch 
zadavatele (objednatele) veřejné zakázky jako oprávněného. Bankovní záruka 
musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se za-
váže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Platnost 
závazného příslibu banky musí být nejméně do konce lhůty po kterou je 
uchazeč svojí nabídkou vázán prodloužené o 90 dnů.

Příslib musí obsahovat nejméně tyto údaje:

 název a sídlo banky,
 název a sídlo klienta (uchazeče),
 výši závazně přislíbené záruky,
 účel závazně přislíbené záruky, 
 označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky.

Přislíbená  bankovní  záruka  musí  být  vystavena  jen  kvalitním  bankovním 
ústavem jehož rating není horší než aktuálně přidělený rating České repub-
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lice, a to dle agentur S&P, Moodys nebo Fitch snížený maximálně o jeden 
stupeň.

K formální úpravě dále zadavatel stanoví, že originál příslibu bankovní zá-
ruky uchazeč vloží do průhledné závěsné folie a tento zajistí proti ne-
oprávněné manipulaci s příslibem (např. přelepením vstupního otvoru závěsné 
folie a opatřením přelepky podpisem). Dále do nabídky neoddělitelně vloží 
úředně ověřenou kopii tohoto dokumentu. Pouze za těchto podmínek bude ori-
ginál dokumentu uchazeči následně vrácen. V ostatních případech zůstane 
jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

10 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

10.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné za-
kázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých 
korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to 
v členění: celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), výše 
DPH a celková nabídková cena včetně DPH.

Na titulním listě nabídky dále uchazeči zobrazí následující tabulku doplně-
nou o příslušné ceny nabízené uchazečem:

Označení varianty!

cena bez DPH výše DPH v % výše DPH v Kč cena vč.DPH

Nabídková cena

K nabídkové ceně musí být vždy uvedeno, ke které z variant se vztahuje!

10.2 Podmínky překročení nabídkové ceny  

Nabídková cena může být měněna pouze z důvodů uvedených ve vzorové smlouvě. 
Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

10.3 Doložení výpočtu nabídkové ceny  

Uchazeč je povinen jako přílohu návrhu smlouvy o dílo předložit ve své na-
bídce podrobnou kalkulaci nabídkové ceny. Kalkulace nabídkové ceny musí být 
na titulní straně uchazečem podepsána.  Za nabídkovou cenu je považována 
cena celkem v Kč bez DPH.

Uchazeč dále podle příslušné varianty, kterou nabízí zpracuje rekapitulaci 
své nabídkové ceny, a to s pomocí níže uvedené tabulky:

Rámcové vymezení varianty č. [...doplní uchazeč...]

1
Cena řešení (včetně implementace, nových li-
cencí SW včetně maintenance na rok 2012 a 
2013, tj. na 24 měsíců) 

2
Cena za maintenance u nových licencí – 
(smlouva na dobu určitou 2014-2017, tj. na 
48 měsíců)
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3 Cena za servis – (servisní smlouva na dobu 
neurčitou, náklady kalkulovány za 48 měsíců)

Cena celkem (Kč bez DPH)

   

10.4 Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování   
nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Dále popsané požadavky považuje zadavatel za jedno z opatření, která při-
spívají k transparentnímu vedení veřejné zakázky. Zadavatel proto doporu-
čuje, aby uchazeči tyto podmínky respektovali.

10.5 Způsob  a  forma  zpracování  nabídky  a  dokladů  k  prokázání 
splnění kvalifikace

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat 
písemně v originále a jedné kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to 
včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifika-
cí. Tímto požadavkem není dotčeno právo uchazeče k předložení dokladů k 
prokázání kvalifikace pouze v kopii prosté.

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veške-
rých požadovaných dokladů a příloh, svázány do jednoho svazku. Svazek musí 
být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a síd-
lem uchazeče a údajem o tom, zda se jedná o originál nebo kopii. 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně 
v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis 
uchazeče, musejí být podepsány statutárním orgánem uchazeče; v případě pod-
pisu  jinou  osobou  musí  být  originál  nebo  úředně  ověřená  kopie  jejího 
zmocnění doloženo v nabídce. 

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byla dobře 
čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele 
mohly uvést v omyl. Veškeré doklady v nabídce musejí být předloženy v ori-
ginále nebo úředně ověřené kopii.

Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počína-
jící číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední 
doklady resp. jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. 
Vkládá-li uchazeč do svazku jako jeho součást či přílohu některý samostatný 
celek, který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, není nutné, 
aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou; to však platí pouze 
tehdy, je-li číslování listů samostatného celku a průběžné číslování listů 
svazku zřetelně odlišeno. 

Posledním listem svazku musí být prohlášení uchazeče, v němž se uvede cel-
kový počet všech listů ve svazku. Do tohoto počtu se zahrnou jak listy ne-
číslované, tak listy, které jsou součástí samostatně  číslovaného celku. 
Součástí  prohlášení  musí  být  seznam  nečíslovaných  listů  (dokladů)  a 
vložených samostatně číslovaných celků. 

10.5.1 Elektronická verze nabídky 

Uchazeč jako součást nabídky předloží CD – ROM, který musí obsahovat návrh 
smlouvy vč. všech jejich příloh. Nosič musí být označen identifikačními 
údaji uchazeče a předmětu zakázky.

10.5.2 Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky a 
dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a 
dokladů k prokázání splnění kvalifikace uchazeče:
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 Identifikační údaje o uchazeči,
 obsah svazku,
 smlouva o sdružení resp. jiná obdobná listina,
 doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, přičemž jako 

první musí být zařazen výpis z obchodního rejstříku,
 doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů,
 doklady o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokla-

dů,
 doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů,
 návrh smlouvy,
 přílohy návrhu smlouvy,
 prohlášení o počtu listů.

Výše  specifikované  jednotlivé  části  svazku  nabídky  musejí  být  zřetelně 
označeny  předělovými,  nejlépe  barevnými  listy,  které  musejí  být  rovněž 
očíslovány a započteny do celkového počtu listů v nabídce.

11 Prohlídka místa plnění a poskytování dodatečných 
informací k zadávací dokumentaci

Termín prohlídky místa plnění veřejné zakázky je dne uvedeném v oznámení na 
ISVZ. Sraz všech účastníků je v 10:00 hodin na adrese sídla zadavatele (ve 
vrátnici).   

Zadavatel  organizuje  jednotný  termín  prohlídky  místa  plnění,  a  to  bez 
možnosti jakéhokoliv náhradního termínu. V případě, že se některý z dodava-
telů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí 
dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění. 

Veškeré dotazy k zadávací dokumentaci je uchazeč povinen doručit mandatáři 
zadavatele (Veřejné zakázky s.r.o.) v písemné podobě. Podal-li uchazeč v 
řádné lhůtě žádost o dodatečné informace, doručí mandatář zadavatele doda-
tečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti, pří-
padně související dokumenty, ve lhůtách stanovených zákonem. 

Na dotazy podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel 
(resp. jeho mandatář) nahlížet jako na dotazy uchazeče vznesené ve smyslu 
zákona a příslušným uchazečům je obratem vrátí.

Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně pí-
semnou formu (zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky). 

Veškeré informace doručí mandatář zadavatele uchazečům  E-mailem. Souběžně 
mandatář  zadavatele  zveřejní  veškeré  informace  volně  k dispozici  na 
webových stránkách www.zakazkyverejne.cz 

Dodavatel,  který  si  vyzvedl  zadávací  dokumentaci  může  též kdykoliv (po 
předchozím objednání) volně vyzvednout u mandatáře zadavatele tištěný sou-
hrn  veškerých  dotazů  a  odpovědí  vztahující  se  k předmětnému  zadávacímu 
řízení. Stejně tak je možné požádat mandatáře zadavatele o zpětnou auto-
rizaci informací získaných mailem nebo z výše uvedených webových stránek 
mandatáře.

Dodavatelé, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, dále mohou individuálně 
požádat mandatáře zadavatele o jiný způsob doručování. Mandatář zadavatele 
však v těchto případech může požadovat náhradu nákladů vynaložených na poš-
tovné (§ 48 odst. 4 zákona; zadavatel považuje dodatečné informace k za-
dávacím podmínkám za součást zadávací dokumentace). 
Nad rámec shora popsaného neposkytne zadavatel uchazečům jakékoliv další 
informace ani vysvětlení.
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12 Způsob a místo pro podávání nabídek

Nabídky je možno podávat osobně na adresu kanceláří poradce zadavatele (Ve-
řejné zakázky s.r.o., Na Hutích 9, Praha 6 - Bubeneč), a to v pracovních 
dnech od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. Poslední den lhůty pro doru-
čení nabídek je možno nabídku podávat osobně na adresu kanceláří poradce 
zadavatele pouze od 10:00 do 12:00.

Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na shora uvedenou ad-
resu kanceláří poradce zadavatele a to tak, aby byly do konce lhůty pro po-
dání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní po-
dání nabídky. 

Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně a to v jedné řádné a uzavřené 
obálce, označené názvem veřejné zakázky. Na obálkách musí být uvedena ad-
resa, na níž je možné zaslat oznámení dle §71 odst. 6 zákona. 

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí 
opatření  obálky  resp.  obalu  na  uzavření  podpisem  a  případně  razítkem 
uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně 
otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků. 

12.1 Elektronické podání nabídek  

Zadavatel  stanoví,  že  nedisponuje  elektronickými  prostředky,  které  by 
umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky 
mohou být podány pouze v písemné formě.

12.2 Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta a termín otevírání   
obálek

Lhůta pro podání nabídek, zadávací lhůta a termín otevírání obálek s nabíd-
kami je uveden v oznámení zadávacího řízení na www.isvz.cz. Otevírání obá-
lek s nabídkami se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly za-
davateli (poradci zadavatele) doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

13 Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání

13.1 Výše a způsob poskytnutí jistoty  

Zadavatel v souladu s § 67 zákona požaduje poskytnutí jistoty za nabídku ve 
výši 2% z předpokládané ceny veřejné zakázky zveřejněné na ISVZ, a to za-
okrouhlenou na celé desetitisíce směrem dolů. Jistota se předkládá jako 
jedna, a to bez ohledu na počet nabídnutých variant. Pro výpočet výše jis-
toty je rozhodující předpokládaná cena levnější z variant zveřejněná na 
ISVZ.

Zadavatel stanoví, že jistota může být uchazečem poskytnuta buď ve formě 
bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele nebo složením 
hotovosti  na  účet  zadavatele  (zadavatel  poskytne  číslo  bankovního  účtu 
oproti písemné žádosti uchazeče).

Platnost bankovní záruka (pojištění záruky) musí začínat nejpozději po-
sledním dnem lhůty pro podání nabídek a nesmí být kratší než zadávací lhů-
ta.  

Dokladem o poskytnutí jistoty, který je uchazeč povinen předložit zadavate-
li nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, je výhradně originál zá-
ruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce 
záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka (pojišťovna) poskytne zadava-
teli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdr-
žení první výzvy zadavatele, a to za podmínek stanovených zákonem. 
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Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že 
zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky (pojištění záruky) v obou 
shora uvedených případech, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení 
z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém 
jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

Originál záruční listiny bude doručen (osobně nebo doporučeně poštou) na 
adresu kanceláří poradce zadavatele a to současně s     podáním nabídky.  

K formální úpravě dále zadavatel stanoví, že originál případné bankovní zá-
ruky (pojištění záruky) uchazeč vloží do průhledné závěsné folie a tento 
zajistí proti neoprávněné manipulaci (např. přelepením vstupního otvoru zá-
věsné folie a opatřením přelepky podpisem). Dále do nabídky neoddělitelně 
vloží úředně ověřenou kopii tohoto dokumentu. Pouze za těchto podmínek bude 
originál dokumentu uchazeči následně vrácen. V ostatních případech zůstane 
jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

14 Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle níže uvedených dílčích 
hodnotících kritérií, a to pro každou z variant samostatně: 

 Výše nabídkové ceny .......................................  váha 70%

 Náročnost implementace ..................................... váha 30%

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše 
bez daně z přidané hodnoty. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, 
pokud  by  měla  hodnotit  nabídku  pouze  jednoho  uchazeče  (§  79  odst.  6 
zákona). 

Hodnotící kritérium „Náročnost implementace“ bude hodnoceno za níže uvedená 
podkritéria:

A. Náročnost správy implementovaného systému pro zadavatele –   (podváha 0,5)  

Předmětem hodnocení je náročnost správy implementovaného systému pro za-
davatele. Tuto náročnost vyjádří uchazeč ve formě číselného údaje: člověko-
hodiny/měsíc. Zadavatel preferuje minimalizaci náročnosti správy. Uchazeč 
zapracuje tento údaj jako svůj závazek do přílohy č. 2 návrhu smlouvy na 
plnění veřejné zakázky.

B. Součinnost zadavatele při implementaci navrženého řešení –   (podváha 0,5)  

Předmětem hodnocení je náročnost potřebné součinnosti zadavatele při imple-
mentaci navrženého řešení. Tuto náročnost vyjádří uchazeč ve formě číselné-
ho údaje: člověkohodiny/měsíc. Zadavatel preferuje minimalizaci součinnosti 
ze strany zadavatele. Uchazeč zapracuje tento údaj jako svůj závazek do 
přílohy č. 2 návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Zadavatel dále stanoví, že hodnocení proběhne tak, že nejvýhodnější nabídce 
v rámci hodnotícího kritéria bude přidělena maximální bodová hodnota 100. 
Ostatním nabídkám pak v případě nabídkové ceny:

Bodový počet= (nejnižší nabídková cena/hodnocená cena) x 100.

Adekvátně pro ostatní číselně hodnotitelná kritéria (v případě, že se vý-
hodnost se zvyšující hodnotou parametru zvyšuje, dojde k „otočení“ čitatele 
a jmenovatele v podílu). 
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15 Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

 Zadavatel umožňuje podání variantních nabídek,

 Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadáva-
cím řízení,

 Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která 
by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího 
řízení, zejména pak jednání v jejichž důsledku by mohlo dojít k naru-
šení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

 Zadavatel si v souladu s § 84 odst. 5 zákona vyhrazuje právo zadávací 
řízení zrušit.

16 Části zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje

 Část 1: Podrobné podmínky zadávací dokumentace.

 Část 2: Vzor smlouvy. 

 Část 3: Technické podklady.

 Část 4: Elektronická verze zadávací dokumentace.

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné 
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč 
povinen řídit se při zpracování nabídky a předkládání informací o kva-
lifikaci. 

V případě rozporu mezi údaji v oznámení a zadávací dokumentací, má vždy 
přednost znění podmínek ve výzvě. Jednotlivé části zadávací dokumentace se 
navzájem  doplňují.  V případě  rozporu  mezi jednotlivými  částmi  zadávací 
dokumentace, platí pořadí v němž jsou shora uvedené části zadávací doku-
mentace uvedeny. 

Zadavatel dále stanoví, že tištěná verze zadávací dokumentace je nadřazena 
elektronické verzi.

Průběžné informace k zadávacímu řízení je možné volně získávat na www.za-
kazkyverejne.cz

V Praze dne:
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