Úřad vlády České republiky
Odbor protidrogové politiky
Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

V Praze dne: 4. 8. 2011
Č.j.:11679/11-OPK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU

Věc: „Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci
dotačního řízení RVKPP“ – výzva ke zveřejnění na elektronickém tržišti
http://www.allytrade.cz

1. Anotace zakázky:
Veřejná zakázka – Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí
o dotaci v rámci dotačního řízení RVKPP
Česká republika - Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k předložení
nabídky na předmětnou veřejnou zakázku. Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou
uchazeči v přiloženém souboru. Termín pro doručení nabídek je stanoven na 24. 8. 2011 ve
14:00 hod.
Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka na dodávku je dle výše její předpokládané
hodnoty zadavatelem určena jako zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
přičemž ve smyslu § 18 odst. 3 zákona není zadavatel v takovém případě povinen dodržet
postupy stanové zákonem, avšak je povinen podle § 6 dodržet zásady spočívající v dodržení
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v jím zvolených postupech.

2. Výzva ke vložení do formuláře internetového tržiště: Výzva k podání cenové
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadavatel:
Česká republika – Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1
IČ: 00006599
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Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Požadujeme vytvoření, hosting a servisní podporu webové aplikace, která umožní příjem
a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) v elektronické formě.
VYTVOŘENÍ APLIKACE
U webové aplikace klademe důraz zejména na uživatelsky přívětivé webové formuláře pro
žadatele o dotaci s požadavkem maximálního zjednodušení a zpřehlednění jejich vyplňování.
Formuláře by měly podporovat následující funkce:
-

Vkládání údajů přímo do otevřených polí (ve formě textu, čísla, data a dalších
standardních formátů), vkládání údajů pomocí výběru z předem definovaných hodnot.

-

Připojování příloh ve formě souborů v různých formátech (např. xls, doc, pdf, zip atd.)

-

Modifikaci masky pro vkládání podle zvolených hodnot (např. určitý typ projektů
bude vyplňovat určitý seznam položek, jiný typ projektů jiný seznam položek).

-

Kontrolu a vzájemnou provázanost vkládaných hodnot (akce, pokud hodnota je rovna
nebo menší nebo větší než, součty hodnot, hlášení případných chyb, automatické
načítání opakujících se polí v různých formulářích, schopnost rozlišit data za projekt a
agregovat data za projekty v rámci jedné organizace, a to za období dvou kalendářních
let, apod.).

-

Vzájemná vazba vybraných polí formuláře či více formulářů.

K webové aplikaci budou přistupovat 3 typy uživatelů:
-

správci aplikace – zaměstnanci zadavatele (schvalují registrace, kontroluji správnost
vložených dokumentů při žádosti o dotaci, při hodnocení projektů, při vyúčtování
dotace a při finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem, provádějí export dat
ze systému ve formě přehledů a datových matric, doplňují data o výsledky hodnocení
projektů atd.),

-

žadatelé o dotace – registrují se, vládají data o svých projektech, editují a administrují
data o svých projektech a překlápějí je z jednoho dotačního roku na druhý,

-

hodnotitelé – mají přístup ke čtení vybraných proměnných projektů určených
administrátorem k hodnocení, vyplňují elektronické formuláře hodnocení projektů.

Webová aplikace musí odpovídat jednotlivým fázím dotačního cyklu:
1. Registrace žadatelů o dotaci – (registrační formulář organizace) systém bude umožňovat
žadatelům registraci a následnou možnost úpravy některých registračních údajů včetně
přihlašovacích. Registrace i následné přihlašování by mělo probíhat pomocí
zabezpečeného protokolu HTTPS.
2. Předkládání žádostí – aplikace by měla plně nahradit veškeré v současnosti existující
formuláře ve formátu MS-Word a MS-Excel (připojeny v příloze):
-

registrační formulář projektu - systém bude umožňovat žadatelům o dotaci
registraci projektu a následnou možnost úpravy některých registračních údajů
o projektu,

-

část A žádosti – textová část, by měla být automaticky generována z vložených
údajů o organizaci a o předkládaných projektech,
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-

část B žádosti (MS-Word) – jde o textovou část žádosti, kterou by žadatelé
o dotaci vyplnili pouze jednou a data z předchozích let by pouze aktualizovali,

-

část C1-C5 (MS-Excel) – jde o 5 finančních částí žádosti o dotaci (rozpočet)
které žadatelé vyplňují ke každé žádosti o dotaci na konkrétní projekt.

-

Průběžnou a závěrečnou zprávu o realizaci projektu – jde o zprávu, která
obsahuje jak textové komentáře, tak i množství přehledových tabulek
o činnosti/výkonech projektu. Žadatelé o dotaci ji vyplňují ke každému
projektu. Aplikace by hlavně měla kontrolovat vložená data a vytvořit databázi
pro export dat do MS Excel nebo SPSS. Aplikace by dále měla umožnit export
externích dat do masky formuláře průběžné a závěrečné zprávy.

3. Hodnocení žádostí – aplikace bude obsahovat webové rozhraní pro hodnotitele a krajské
protidrogové koordinátory. Přístup bude umožněn jen k těm žádostem, které budou
hodnotitelům přiděleny správci aplikace. Hodnotiteli bude umožněno nahlížení do žádosti
s možností tisku dle předem definované tiskové sestavy, stažení příloh žádosti a vyplnění
hodnocení pomocí webového formuláře.
4. Vyúčtování poskytnuté dotace – jde o 3 tabulky (MS-Excel), aplikace musí umožnit
propojení s daty vloženými do žádosti o dotaci v předchozím roce (v předchozích letech),
aplikace musí umět pracovat rozdílně s daty za projekt a za organizaci (jedna organizace
může mít více projektů), dále musí aplikace umožnit vkládání potřebných údajů v rámci
vyúčtování dotace jak ze strany žadatelů o dotaci, tak i ze strany správce aplikace a
kontrolu vkládaných dat, a to včetně možnosti připojení elektronické přílohy. Aplikace
musí umožňovat pro správce tvorbu sestav s přehledy čerpání dotací.
5. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem – jde o předepsané formuláře
ministerstva financí (2 tabulky v MS-Excel vč. slovního komentáře k event. vratkám
prostředků do státního rozpočtu). Aplikace by měla umět předvyplnit data z již vložených
informací a měla by umožnit správné vyplnění formulářů podle předvolených kritérií.
Další požadavky na vytvoření webové aplikace:
-

Analýza transformace stávajících formulářů ve formátu MS-Word a MS-Excel do
webových formulářů a návrh struktury databází.
Vytvoření nejméně dvou grafických návrhů webové prezentace, ze kterých si
zadavatel vybere.
Vytvoření CSS stylů s ohledem na pravidla přístupnosti.
Implementaci grafiky a CSS stylů (zprovoznění webové aplikace).
Převod dat o projektech a o jejich hodnocení z jednoho roku do dalšího rozpočtového
roku.
Komunikace se žadateli a hodnotiteli - rozesílání informací formou hromadného
e-mailu, zveřejňování informací pro žadatele.
Správa registrovaných subjektů, žádostí, projektů a hodnotitelů.
Import/kopírování externích dat do formulářů.
Export dat a vybraných formulářů ve formátech XML, MS-Word a MS-Excel včetně
možnosti stažení všech přiložených souborů.
Tisk výstupů s vloženými daty žadatelem, hodnotitelem i správcem aplikace (např.
tisk Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace, různých čestných prohlášení apod.).
Redakční systém pro správu dalších rubrik webové prezentace s neomezeným
množstvím stránek.
Umístění měřícího kódu ke statistikám dodaného zadavatelem.
Webová prezentace musí obsahovat textový odkaz na stránky www.vlada.cz nebo
banner www.vlada.cz s odkazem.
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Webová aplikace musí splňovat:
-

-

pravidla pro tvorbu přístupného webu, které jsou součásti novely zákona č. 365/2000
Sb., metodiku tvorby a testování webových stránek přístupných uživatelům se
zdravotními či jinými hendikepy WCAG 2.0 – úroveň AA (Web Kontent Accessibility
Guidelines) od organizace W3C pro formát XHTML 1.0 Strict nebo HTML 4.01
Transitional,
SEO friendly (Cool URI’s) adresy na všech úrovních prezentace,
optimalizaci zobrazení pro webový prohlížeč IE8, IE9, Opera 10.xx, Opera 11.xx,
Firefox 4.x, Firefox 5.x nebo jiné prohlížeče běžné v době realizace zakázky.

Uchazeč nalezne v přílohách této výzvy současnou podobu formulářů, které se týkají všech
výše uvedených fází dotačního cyklu. V rámci smluvních ujednání je požadována jejich
transformace do webové aplikace se zapracováním požadavků, jak se aplikace při konkrétních
hodnotách má chovat.
Přílohy k této výzvě:
- Registrační formulář organizace
- Registrační formulář projektu
- Část A žádosti
- Část B žádosti
- Část C1-C5 žádosti (rozpočet)
- Část C6 – čestné prohlášení
- Formulář průběžné a závěrečné zprávy o realizaci projektu
- Formulář hodnocení projektu pro krajského protidrogového koordinátora
- Formulář hodnocení projektu – oponentský posudek
- Tabulky pro vyúčtování dotace
- Tabulky pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem (bez prostoru na
komentáře k event.vratkám finančních prostředků do státního rozpočtu)
- Vzor Rozhodnutí (automaticky generovaný výstup)
Zadavatel upozorňuje, že podoba přiložených formulářů na r. 2012 se bude ještě modifikovat
(momentálně je metodika dotačního řízení na r. 2012 dokončována).
MODIFIKACE A PŘEVOD APLIKACE Z JEDNOHO ROKU NA DRUHÝ
Součástí zakázky jsou i práce na změnách ve vytvořených databázích a formulářích s ohledem
na změny metodiky dotačního řízení v dalších letech v průběhu realizace zakázky. Modifikace
položek formulářů z jednoho roku na druhý nepřesáhnou 25 % rozsahu formulářů. Dále je
součástí zakázky modifikace a příprava aplikace a převod některých dat z jednoho dotačního
roku na nový. Předpokládaný rozsah prací na těchto úpravách je 40 hodin ročně.
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HOSTING
V rámci této zakázky je požadováno zabezpečení provozu webové aplikace (hosting) a servis
po dobu platnosti smlouvy.
Technické požadavky na provoz webové prezentace:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

poskytnutí, správa a provoz redakčního systému (CMS),
kompletní technická podpora vč. administrace databází,
hosting na páteřní síti a odpovídající HW a SW zabezpečení,
web chráněný pomocí webového aplikačního firewall,
konektivita minimálně 10Mbit s neomezeným přenosem dat v rámci ČR i do zahraničí,
dostupnost webové prezentace minimálně 98%,
monitoring dostupnosti serveru a jednotlivých služeb,
pravidelné zálohování dat na serveru alespoň 1x týdně,
možnost uložení aktuální podoby veřejné části portálu do formátu HTML (off-line
verze) stránek podle požadavků zadavatele,
archivace a záloha dat.

SERVISNÍ PODPORA
V rámci této zakázky je požadováno zajištění servisní podpory webové aplikace po dobu
platnosti smlouvy. Požadujeme odstranění závady do 48 hodin od nahlášení. Předpokládaný
rozsah prací spojených se servisní podporou je 20 hodin ročně.

ÚPRAVY FUNKČNOSTI APLIKACE
V rámci servisní podpory budou realizovány i úpravy funkčnosti aplikace dle požadavků
zadavatele, které případně vyplynou z ostrého provozu aplikace. Uchazeč uvede hodinovou
sazbu za tyto práce ve struktuře: hodinová sazba bez DPH a procento DPH. Případná realizace
takto vzniklých požadavků na úpravy bude provedena po odsouhlasení nabídky zadavatelem a
vystavení objednávky dle smlouvy. Předpokládaný rozsah prací na těchto úpravách funkčnosti
je 20 hodin ročně.

Termíny plnění zadání:
Předpokládaný termín ukončení a odevzdání první a druhé etapy aplikace (registrace žadatelů
o dotaci a předkládání žádostí) – do 15.10.2011.
Předpokládaní termín odevzdání celé aplikace – do 10. ledna 2012
Pozn.: Jde o termíny plnění včetně testování dané části aplikace (etapy). Konkrétní termíny
plnění předmětu veřejné zakázky (celé aplikace a konkrétní termíny dokončení její
jednotlivých etap) budou ujednány s vítězným uchazečem ve smlouvě a zadavatel si
vyhrazuje právo na jejich změnu. (např. v závislosti na termínu uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem).
Místo plnění:
Praha, Česká republika
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Kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje prokázat níže uvedené kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje prokázat základní kvalifikační předpoklady zájemce v rozsahu
uvedeném v § 53 odst. 1 písm. a) – l) zákona, způsobem:


doložení čestného prohlášení o jejich splnění podepsané zájemcem popř.
statutárním zástupcem zájemce. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že
dodavatel splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem. Toto čestné prohlášení bude součástí nabídky.

Profesní kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje prokázat profesní kvalifikační předpoklady zájemce v rozsahu dle § 54
písm. a) a b) zákona, způsobem uvedeným v § 57 odst. 1 a 2 zákona, a to takto:



dle § 54 písm. a) doložit výpis z obchodního rejstříku (pokud je uchazeč zapsán
v OR),
dle § 54 písm. b) doložit živnostenské oprávnění či licence na předmět plnění.

Výpis z evidence nesmí být starší 90 dnů ke dni, ke kterému má být nabídka podána.
Uchazeč doloží dokument o přidělení identifikačního čísla organizace Českého
statistického úřadu. Tyto dokumenty budou součástí nabídky.
Technické kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 1
písm. a) zákona, a to:


uvedení seznamu (nejméně dvou referencí o vytvoření a správy webové aplikace
podobného charakteru) významných dodávek realizovaných zájemcem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přílohou tohoto
seznamu musí být osvědčení vydané či podepsané objednatelem o řádném plnění
těchto dodávek.

Tyto dokumenty budou součástí nabídky.

Kritéria hodnocení nabídky – nejnižší nabídková cena:
Pro hodnocení nabídek zájemců stanovil zadavatel základní hodnotící kritérium dle
§ 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. a to nejnižší nabídkovou cenu.
Zadavatelem jmenovaná hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové
ceny.
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Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Zájemce stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky za 48 měsíců, v členění
celkové ceny bez DPH, procento DPH a cena včetně DPH, včetně vytvoření aplikace, její
každoroční modifikace a převodu aplikace z jednoho roku na druhý, hostingu, servisní
podpory, a úpravy funkčnosti aplikace v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě, a
to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena musí být stanovena jako cena nevýše přípustná. Překročit výši nabídkové
ceny lze pouze v případě, že dojde ke změně zákona o dani z přidané hodnoty. Rozhodným
dnem je pro případné zvýšení nabídkové ceny z důvodu změny DPH den zdanitelného
plnění.
Platební a obchodní podmínky:
Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v české měně, vždy na základě
příslušného daňového dokladu vystaveného vybraným zájemcem ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtována
v zákonem stanovené výši.
Fakturace za vytvoření (včetně otestování) jednotlivých etap aplikace bude probíhat po
ukončení konkrétní práce na jednotlivých etapách.
Fakturace za modifikace a převod aplikace z jednoho roku na druhý a fakturace za úpravu
funkčnosti aplikace bude probíhat po ukončení konkrétní práce.
Fakturace za hosting a servisní práce budou probíhat za kalendářní pololetí.
Splatnost faktur je 21 kalendářních dní ode dne prokazatelného doručení faktury
zadavateli.
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Podmínky k podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky: 10 pracovních dnů po zveřejnění
Forma podání: pouze elektronické na elektronické tržiště www.allytrade.cz , ve
formátu PDF zabezpečeném proti změnám obsahu.
Uchazeč v elektronickém tržišti www.allytrade.cz uvede celkovou cenu za realizaci
předmětu zakázky tj. za 48 měsíců, včetně vytvoření aplikace, její každoroční modifikace a
převodu aplikace z jednoho roku na druhý, hostingu, servisní podpory, a úpravy funkčnosti
aplikace v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě, a to absolutní částkou
v českých korunách.
Uchazeč zároveň v nabídce rozepíše uvedenou cenu (za 48 měsíců) v následující
struktuře:
- Cena za vytvoření aplikace bez DPH, procento DPH a cena včetně DPH , a to za
každou etapu, tedy :
1) registrace žadatelů o dotaci,
2) předkládání žádostí,
3) hodnocení žádostí,
4) vyúčtování poskytnuté dotace,
5) finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
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-

-

Cena hodinové sazby a cena za 48 měsíců za modifikaci a převod aplikace
z jednoho roku na druhý bez DPH, procento DPH a cena včetně DPH (40
hod./rok).
Cena hostingu za měsíc a za 48 měsíců bez DPH, procento DPH a cena včetně
DPH.
Cena servisní podpory za měsíc a za 48 měsíců bez DPH, procento DPH a cena
včetně DPH, a to v celkovém objemu 20 hod./rok.
Cena hodinové sazby a za 48 měsíců za úpravy funkčnosti aplikace bez DPH,
procento DPH a cena včetně DPH (20 hod./rok).

Součástí nabídky je rovněž návrh smlouvy a dále čestné prohlášení a dokumenty
prokazující splnění základních kvalifikačních, profesních kvalifikačních a
technických kvalifikačních předpokladů.
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Lucia Kiššová, vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky,
kissova.lucia@vlada.cz, tel. 296 153 349
Další podmínky:
a) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů na tuto zakázku bez udání
důvodu.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy s vybraným
uchazečem včetně termínů realizace zakázky.
c) Zájemce nemá právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky a podané
nabídky se nevracejí.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích
osob.
e) Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení z důvodů
stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
f) Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v zadávacím řízení.
g) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu
zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své
provozní a organizační potřeby, a vybranému zájemci z takového posunu za žádných
okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení
cen či náhrad škod.

Ing. Lucia Kiššová
………………………………………….
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