ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce na dodávky v nadlimitním režimu zadávané v otevřeném řízení
dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění
(dále jen „ZZVZ“)

Integrační software pro řízení a hodnocení kvality

Tato zadávací dokumentace (dále jen „Zadávací dokumentace“ nebo „ZD“) je zpracována v souladu
s ust. § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ a je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídky (dále jen „Nabídka“), vyjma formulářů podle ust. § 212 ZZVZ. Práva a
povinnosti zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení (dále pro účely Zadávací
dokumentace jen „Dodavatelé“ či „Dodavatel“) v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně
uvedena v Zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ.
Tato veřejná zakázka je realizována za účelem naplnění cílů projektu s názvem „Infrastruktura pro
strategický rozvoj UHK"; reg. č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002556, který je
spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
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1

Základní údaje o Veřejné zakázce
Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III
IČO: 62690094
DIČ: CZ62690094

(dále jen „Zadavatel“ nebo „UHK“).
Zástupce Zadavatele podle § 43 ZZVZ:

HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 07759711
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kralovianska
e-mail: zakazky@holec-advokati.cz
tel.: +420 296 325 235
(dále pro účely Zadávací dokumentace jen
„Pověřená osoba“).

Právní charakter:

CPV kód:

Veřejná zakázka na dodávky (dále jen „Veřejná
zakázka“) v nadlimitním režimu zadávaná v
otevřeném řízení.
48482000-0 - Balík programů pro business
intelligence
72230000-6 Vývoj programového vybavení na
zakázku
72268000-1 Dodávka programového vybavení
72263000-6
Implementace
programového
vybavení
72267000-4 Údržba a opravy programového
vybavení
72267100-0 Údržba programového vybavení pro
informační technologie
48000000-8 Balíky programů a informační systémy
72240000-9 Analýza systémů a programovací
služby

Název Veřejné zakázky:

Integrační software pro řízení a hodnocení kvality

Dostupnost Zadávací dokumentace dle § Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu
96 ZZVZ
Zadavatele v plném rozsahu.
Lhůta pro podání Nabídek:

Dle uveřejněného oznámení o zahájení zadávacího
řízení (dále jen „Oznámení“).
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Východiska realizace Veřejné zakázky

2.1

Východiska a cíle Veřejné zakázky

Zadavatel jako jeden z významných poskytovatelů terciárního vzdělávání řeší problematiku
kontinuálního rozvoje a zvyšování kvality, a to zejména s ohledem na zvyšující se tlak na veřejné
vysoké školy v oblasti růstu kvality a profesionalizace manažerského řízení instituce. Z tohoto
důvodu se rozhodl implementovat informační podporu pro řízení a hodnocení kvality, která umožní
zefektivnit interní procesy a zkvalitnit řízení UHK jako celku.
Jako podklad pro plánování, řízení a hodnocení kvality bude sloužit rozsáhlá datová základna
zpracovávaná stávajícími provozovanými informačními systémy a aplikacemi, která bude sloužit jako
východisko pro naplnění datového skladu. Nedílnou součástí řízení kvality na UHK je i správa řízené
dokumentace, jejíž efektivní podpora je dalším cílem této Veřejné zakázky.
Hlavním cílem Veřejné zakázky je implementace manažerského informačního systému (dále jen
„MIS“) coby systému řízení kvality, resp. efektivního nástroje pro řízení veřejné vysoké školy i
jednotlivých jejích fakult, a to především v oblasti ekonomických procesů, řízení lidských zdrojů a
studentských trajektorií. S tím souvisí i potřeba optimalizace zavedených procesů, v jejichž rámci
vzniká datová základna pro budoucí využití v MIS UHK.
Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek vychází z reálné stávající ekonomické, personální a
technologické situace na UHK. Tento stav přináší určitá omezení, která je Zadavatel nucen
promítnout v zadávacích podmínkách.
Cílem zadávacího řízení na Veřejnou zakázku je uzavření Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování
servisních služeb (společně označovaných dále i jako „Smlouvy“).
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Vymezení předmětu Veřejné zakázky

3.1

Obecné vymezení předmětu Veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je:
●
●

●
●

zpracování prováděcího projektu dle požadavků technické specifikace, která je uvedena
v příloze č. 1 Smlouvy o dílo;
dodání software splňujícího požadavky na komplexní manažerské řízení vzdělávací a
výzkumné instituce (zahrnující minimálně datový sklad, business inteligence aplikaci,
aplikaci pro podporu správy řízené dokumentace, aplikaci pro pořizování a validaci dat),
jeho instalace a konfigurace na hardwarovém vybavení provozovaném v prostředí
Zadavatele pro provoz na rektorátu, fakultách a dalších součástech organizační struktury
Zadavatele;
seznámení uživatelů Zadavatele se software;
vývoj úprav software a jeho rozhraní na další systémy Zadavatele;
4

●
●
●
●
●
●

●

provedení pravidelných migrací dat ze stávajících systémů provozovaných Zadavatelem a
popřípadě z dalších datových zdrojů poskytnutých Zadavatelem do databáze software;
součinnost se Zadavatelem a třetími stranami při vytváření rozhraní software na informační
systémy Zadavatele;
instalace úprav software a instalace a konfigurace rozhraní software na další systémy
Zadavatele;
technická pomoc a konzultace při testování software a jeho rozhraní;
rozvoj systému dle požadavků Zadavatele;
servis a podpora software po dobu účinnosti Smlouvy o poskytování servisních služeb
včetně úprav a rozšíření software vyplývajících zejména ze změn legislativy a rozvoj na
základě požadavků Zadavatele; a
poskytnutí maintenance licencí.

Podrobný popis předmětu Veřejné zakázky je uveden v závazných návrzích Smluv, které tvoří Přílohu
č. 1 a č. 2 Zadávací dokumentace, jakož i v technické specifikaci, která je uvedena v příloze č. 1
Smlouvy o dílo.
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Doba a místo plnění Veřejné zakázky

Místo plnění:
Místem plnění je sídlo Zadavatele na adrese: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III.
Termín plnění:
Plnění obou Smluv bude probíhat bezprostředně po nabytí jejich účinnosti, přičemž Smlouva o dílo
bude uzavřena na dobu určitou - do splnění Harmonogramu uvedeného v kap. 2 Přílohy č. 1 Smlouvy
o dílo, a Smlouva o poskytování servisních služeb bude uzavřena na dobu určitou 6 let
s automatickou prolongací na 1 rok, což je pro účely této Veřejné zakázky (zejména pro účely
stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a pro účely hodnocení) bráno Zadavatelem (v
souladu s ustálenou rozhodovací a výkladovou praxí) obdobně, jako by byla uzavřena na dobu
neurčitou. Více viz dikce obou Smluv.

5
5.1

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 12 300 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota
uvedená v předchozí větě tohoto odstavce je zároveň i maximální Nabídkovou cenou v Kč bez DPH
- více viz ust. 12.1 bod 1 této Zadávací dokumentace.
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Zadavatel do výše předpokládané hodnoty této Veřejné zakázky zahrnul předpokládanou
hodnotu za celé dílo dle Smlouvy o dílo uvedené v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace,
a současně servisní služby za prví čtyři roky účinnosti Smlouvy o poskytování servisních
služeb uvedené v Příloze č. 2 této Zadávací dokumentace.
Zadavatel předpokládanou hodnotu této Veřejné zakázky stanovil na základě informací,
které získal z realizace předběžných tržních konzultací a z veřejně dostupných údajů (zejm.
z Registru smluv) o plnění obdobného charakteru pro jiné veřejné zadavatele.

6
6.1

Kvalifikace Dodavatelů
Splnění kvalifikace

Dodavatel musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v ust. § 73 a násl. ZZVZ. Splnění
kvalifikačních požadavků musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle Zadávací
dokumentace.
Požadavky na kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky splní Dodavatel, který doloží splnění:
a)

základní způsobilosti podle ust. § 74 ZZVZ;

b)

profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ;

c)

vybraných kritérií technické kvalifikace podle ust. § 79 ZZVZ;

d)

vybraných kritérií ekonomické kvalifikace podle ust. § 78 ZZVZ,

a to způsobem a v rozsahu, který Zadavatel stanoví níže.
6.2
6.2.1

Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace
Pravost dokladů

V souladu s ust. § 86 odst. 1 ZZVZ vyžaduje Zadavatel k prokázání kvalifikace přednostně doklady
evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
Doklady, které je Dodavatel povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace, mohou být předloženy
v kopii (v souladu s ust. § 45 odst. 1 ZZVZ); Zadavatel připouští, aby Dodavatel ve smyslu ust. § 86
odst. 2 ZZVZ nahradil předložení dokladů čestným prohlášením.
Je-li Dodavatelem předkládáno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem
Dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být současně doloženo řádné zmocnění této
osoby k příslušnému právnímu jednání, kterým Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
Zadavatel bude ve smyslu ust. § 86 odst. 3 ZZVZ od vybraného Dodavatele před uzavřením Smluv
požadovat předložení originálů/ověřených kopií dokladů vztahujících se ke kvalifikaci Dodavatele,
pokud Dodavatel tyto nepředložil již v průběhu tohoto zadávacího řízení.
6.2.2

Stáří dokladů
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Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle ust. § 77
odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.3

Prokázání kvalifikace Dodavatele - zahraniční osoby

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
6.4

Základní způsobilost

6.4.1

Rozsah základní způsobilosti

Způsobilým není Dodavatel (ve smyslu ust. § 74 odst. 1 ZZVZ), který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
Dodavatele.
Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku ust. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby
uvedené v ust. § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

6.4.2

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice podle
předchozího odstavce 6.4.1 předložením:
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a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm.
b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm.
d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
Dodavatel může využít vzorové čestné prohlášení, které tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.
Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle
písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.
6.5

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
Doklady k prokázání profesní způsobilosti Dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi
jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
6.6
6.6.1

Technická kvalifikace
Seznam významných dodávek

Zadavatel požaduje předložení seznamu min. 3 významných dodávek, kdy:
 min. 1 dodávka bude dodávka odpovídající minimálním parametrům A (viz níže), a
současně
 min. 1 dodávka bude odpovídat minimálním parametrům B (viz níže), a současně
 minimálně 1 dodávka bude naplňovat minimální parametry C.
Minimální parametry A, splňuje taková dodávka, která kumulativně:
 byla realizována Dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení,
 byla řádně dokončena a předána svému objednateli,
 měla hodnotu alespoň 200 000 Kč bez DPH,
 jejím předmětem byla analýza a následný návrh optimalizace procesů v rámci nějaké
organizace (právnické osoby),
 na jejíž předmět tedy na analýzu a následný návrh optimalizace procesů (viz bod výše)
navazovala řádně dokončená implementace informačního systému, nebo řádně dokončená
implementace SW řešení (pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že tuto implementaci
nemusel Dodavatel provádět a cena této implementace, v případě že ji Dodavatel prováděl,
nesmí být zahrnuta do hodnoty této referenční dodávky).
Minimální parametry B, splňuje taková dodávka, která kumulativně:
 byla realizována Dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení,
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byla řádně dokončena a předána svému objednateli,
měla hodnotu alespoň 4 000 000 Kč bez DPH,
jejím předmětem byla dodávka, implementace a podpora manažerského informačního
systému včetně dodávky příslušných licencí, kdy:
o dodávkou se rozumí minimálně instalace SW produktu, jeho zprovoznění a předání
užívacích práv objednateli včetně poskytnutí příslušné licence,
o implementací se rozumí minimálně přizpůsobení nastavení softwarového produktu
konkrétním specifickým podmínkám (technickým, procesním, provozním)
objednatele,
o podporou se rozumí minimálně provádění úprav softwarového produktu
vyplývajících ze změn obecně platných předpisů včetně distribuce upraveného
software a diagnostika a opravy za provozu identifikovaných problémů se
softwarovým produktem, a
o „manažerským“ informačním systémem se rozumí informační systém, který
zpracovává nesetříděné údaje z různých datových zdrojů (databází) dle požadavků
(dotazů) uživatele tohoto systému za účelem zkvalitnění vedení organizace;
výsledky dotazů se zobrazují v grafech, tabulkách nebo sestavách (reportech).

Minimální parametry C splňuje taková dodávka, která kumulativně:
 byla realizována Dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení,
 byla řádně dokončena a předána svému objednateli,
 měla hodnotu alespoň 500 000,- Kč bez DPH,
 jejím předmětem byla dodávka, implementace a podpora informačního systému včetně
dodávky příslušných licencí, kdy:
o dodávkou se rozumí minimálně instalace SW produktu, jeho zprovoznění a předání
užívacích práv objednateli včetně poskytnutí příslušné licence,
o implementací se rozumí minimálně přizpůsobení nastavení softwarového produktu
konkrétním specifickým podmínkám (technickým, procesním, provozním)
objednatele,
o podporou se rozumí minimálně provádění úprav softwarového produktu
vyplývajících ze změn obecně platných předpisů včetně distribuce upraveného
software a diagnostika a opravy za provozu identifikovaných problémů se
softwarovým produktem,
 jejím předmětem byla i implementace podpory pro správu řízené dokumentace.
Dodavatel doloží seznam obsahující výše uvedené referenční dodávky včetně uvedení ceny a doby
jejich dodání, identifikace objednatele těchto dodávek, uvedení kontaktní osoby (včetně
telefonního a e-mailového spojení), u níž lze aktuálně uváděné údaje ověřit, a popisu plnění, ze
kterého musí jednoznačně vyplynout, že referenční dodávky splňují VŠECHNY požadavky na
minimální parametry A až C výše uvedené Zadavatelem.
Dodavatel může využít vzorový seznam, který tvoří Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace.
Zadavateli je zřejmé, že některé dodávky mohou být realizovány i na základě několika, ať již
paralelně či po sobě jdoucích, smluv; proto Zadavatel uzná jako významnou dodávku i takovou
dodávku, která byla dodána smluvnímu partnerovi (objednateli) na základě více než jedné smlouvy,
za splnění následujících předpokladů kumulativně:
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ze smluv v rámci plnění této významné dodávky musí být zřejmé, že se jedná o jednu
dodávku, a současně
plnění z poslední z těchto smluv musí být ukončeno v rozhodném období 5 let před
zahájením zadávacího řízení, a současně
předmětná významná dodávka jako celek musí být v okamžiku podání nabídky do
této Veřejné zakázky řádně dokončena a předána objednateli, a současně
musí být dodrženy další požadavky kladené Zadavatelem na významnou dodávku
v souladu s ust. 6.6.1 Zadávací dokumentace.

Pokud byla cena významné dodávky uhrazena v jiné měně než CZK, použije se pro přepočet na CZK
průměrný devizový kurz ČNB platný k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

6.6.2

Seznam techniků či technických útvarů

Zadavatel požaduje předložení seznamu techniků (členů realizačního týmu), kteří se budou podílet
na plnění Smlouvy o dílo uzavřené na základě této Veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance Dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k Dodavateli.
Pokud je osoba uvedená na seznamu techniků v jiném než pracovněprávním vztahu k Dodavateli,
platí, že tato osoba je poddodavatelem ve smyslu ZZVZ a vztahují se na ni všechna ustanovení
platná pro poddodavatele dle této Zadávací dokumentace a ZZVZ.
Minimální požadovaná úroveň seznamu techniků (členů realizačního týmu)
Dodavatel předloží seznam min. 3 členů realizačního týmu ve složení následujících specializací:
A/ Vedoucí projektu, a současně
B/ Architekt IS, a současně
C/ Procesní analytik.
Výše uvedené osoby budou odpovědné za plnění předmětu Veřejné zakázky, na kterém se tyto osoby
budou osobně podílet, přičemž tyto osoby budou splňovat následující požadavky:
6.6.2.1

Požadavky na osobu se specializací Vedoucí projektu, které musejí být splněny
kumulativně:




min. dokončené vysokoškolské vzdělání,
min. 5 let praxe v oblasti řízení projektů implementace informačních systémů,
účast v roli vedoucího projektu (ev. projektového manažera, nebo podobné roli)
alespoň na jednom projektu, který naplňuje tyto požadavky:
o byl řádně dokončen a předán svému objednateli,
o měl hodnotu alespoň 4 000 000 Kč bez DPH,
o jeho předmětem byla dodávka, implementace a podpora manažerského
informačního systému včetně dodávky příslušných licencí, kdy:
o dodávkou se rozumí minimálně instalace SW produktu, jeho
zprovoznění a předání užívacích práv objednateli včetně poskytnutí
příslušné licence;
o implementací se rozumí minimálně přizpůsobení nastavení
softwarového produktu konkrétním specifickým podmínkám
(technickým, procesním, provozním) objednatele;
10

o

podporou se rozumí minimálně provádění úprav softwarového
produktu vyplývajících ze změn obecně platných předpisů České
republiky včetně distribuce upraveného software a diagnostika a
opravy za provozu identifikovaných problémů se softwarovým
produktem
(dále jen „referenční projekt 1“).

6.6.2.2

Požadavky na osobu se specializací Architekt IS




min. dokončené vysokoškolské vzdělání,
min. 3 roky praxe v oblasti architektury informačních systémů,
účast v roli architekta informačního systému nebo roli obdobné alespoň na jednom
projektu, který naplňuje tyto požadavky:
o byl řádně dokončen a předán svému objednateli, a to v období 5 let před
zahájením zadávacího řízení;
o měl hodnotu alespoň 4 000 000 Kč bez DPH;
o jeho předmětem byla dodávka, implementace a podpora informačního systému
včetně dodávky příslušných licencí, kdy:
o dodávkou se rozumí minimálně instalace SW produktu, jeho
zprovoznění a předání užívacích práv objednateli včetně poskytnutí
příslušné licence;
o implementací se rozumí minimálně přizpůsobení nastavení
softwarového produktu konkrétním specifickým podmínkám
(technickým, procesním, provozním) objednatele;
o podporou se rozumí minimálně provádění úprav softwarového
produktu vyplývajících ze změn obecně platných předpisů včetně
distribuce upraveného software a diagnostika a opravy za provozu
identifikovaných problémů se softwarovým produktem.
(dále jen „referenční projekt 2“).

6.6.2.3 Požadavky na osobu se specializací Procesního analytika




min. dokončené vysokoškolské vzdělání,
min. 3 roky praxe v oblasti analýzy a optimalizace procesů organizací (právnických
osob),
účast v roli procesního analytika nebo roli obdobné alespoň na jednom projektu,
který naplňuje tyto požadavky:
o byl řádně dokončen a předán svému objednateli, a to v období 5 let před
zahájením zadávacího řízení;
o měl hodnotu alespoň 200 000 Kč bez DPH;
o jeho předmětem byla analýza a následný návrh optimalizace procesů v rámci
nějaké organizace (právnické osoby);
o na jeho předmět, tedy na analýzu a následný návrh optimalizace procesů (viz
bod výše), navazovala řádně dokončená implementace informačního systému,
nebo řádně dokončená implementace SW řešení (pro vyloučení pochybností
Zadavatel uvádí, že cena této implementace nesmí být zahrnuta do hodnoty
této referenční dodávky)
(dále jen „referenční projekt 3“).
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K prokázání splnění kvalifikace dle ust. 6.6.2 Zadávací dokumentace Dodavatel předloží seznam
členů realizačního týmu, z něhož musí být patrné splnění VŠECH požadavků na kvalifikaci daného
člena realizačního týmu. U referenčního projektu 1, referenčního projektu 2 i referenčního projektu
3 Dodavatel musí uvést i název projektu, jeho popis, ze kterého jednoznačně vyplyne, že daný
referenční projekt splňuje VŠECHNY požadavky na něj kladené Zadavatelem, identifikaci
objednatele daného referenčního projektu, kontaktní osobu, u níž je aktuálně možno ověřit
referenci a e-mail této kontaktní osoby.
Dodavatel může využít vzorový seznam, který tvoří Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace.
Zadavatel zároveň upozorňuje Dodavatele, že podle Smluv bude Dodavatel povinen vždy poskytovat
předmětné služby prostřednictvím osob, které prokázaly kvalifikaci, a Zadavatel bude při plnění
předmětu Veřejné zakázky na zapojení těchto osob v odpovídajícím rozsahu trvat a každá jejich
případná změna bude podléhat schválení Zadavatelem.
Zadavatel dále upozorňuje, že osoba se specializací Vedoucí projektu a osoba se specializací
Procesní analytik musí být schopna komunikovat se Zadavatelem v českém a/nebo v slovenském
jazyce, a to samostatně a/nebo za pomocí třetí osoby. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí,
že případné náklady na takovou třetí osobu nese Dodavatel.

6.6.3

Seznam - Helpdesk

Zadavatel požaduje předložení seznamu nástrojů, pomůcek provozních nebo technických zařízení,
určených k plnění Veřejné zakázky v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ.
Zadavatel stanovuje, že na tomto seznamu musí být uveden právě jeden systém Helpdesku, který
má tyto vlastnosti a parametry:
o
o
o
o
o
o

má webové uživatelské rozhraní,
umožňuje zadávání hlášení (chyb/dotazů/požadavků),
umožňuje sledování stavu řešení zadávaných hlášení ze strany u obou smluvních stran
Smlouvy,
umožňuje podporu celého životního cyklu jednotlivých hlášení,
umožňuje nastavení notifikací o událostech v systému (zejména o změnách stavů
jednotlivých hlášení),
umožňuje eskalaci jednotlivých hlášení (např. v případě neřešení některého hlášení).

V seznamu musí být uveden název sytému Helpdesku, jeho výrobce, a potvrzení, ze kterého vyplývá,
že sytém Helpdesku splňuje výše uvedené vlastnosti a parametry dané v tomto ustanovení.
Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že prostřednictvím tohoto systému Helpdesku budou
dávána hlášení v průběhu účinnosti Smluv uzavřených v rámci této Veřejné zakázky.
Dodavatel může využít vzorový seznam, který tvoří Přílohu č. 6 Zadávací dokumentace.

6.6.4

Protichůdnost zájmů
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V případě, že bude prokázáno, že Dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně
ovlivnit plnění Veřejné zakázky, Zadavatel může ve smyslu ust. § 79 odst. 1 ZZVZ považovat
technickou kvalifikaci za neprokázanou.

6.7

Ekonomická kvalifikace

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 78 odst. 1 ZZVZ, aby Dodavatel prokázal, že dosáhl za 3
bezprostředně předcházející účetní období obrat z činností relevantních ve vztahu k předmětu této
Veřejné zakázky, tj. zejména za dodávky, implementace a podporu informačních systémů, a to
min. ve výši 15 mil. Kč bez DPH v každém z těchto účetních období.
Jestliže Dodavatel vznikl později, postačí, předloží- li údaje o svém obratu v požadované výši za
všechna účetní období od svého vzniku (pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že se účetním
obdobím rozumí pouze celé účetní období, nikoliv jeho případná část).
Dodavatel prokáže v souladu s ust. § 78 odst. 5 ZZVZ splnění požadavků Zadavatele na tuto
ekonomickou kvalifikaci výkazem zisku a ztrát Dodavatele nebo obdobným dokladem podle
právního řádu země sídla Dodavatele v kombinaci s čestným prohlášením Dodavatele o tom, jaká
hodnota z částky celkového obratu Dodavatele je relevantní vůči předmětu Veřejné zakázky.

6.8

Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace prostřednictvím jiných osob v souladu s ust. § 83
ZZVZ.
6.9

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel je oprávněn prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to
způsobem a v rozsahu určeným v ust. § 228 a násl. ZZVZ.
6.10

Systém certifikovaných dodavatelů

Dodavatel je oprávněn prokázat kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů, a to způsobem a v rozsahu určeným v ust. § 233 a násl. ZZVZ.
6.11

Změny kvalifikace Dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke
změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů
oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení
ke kvalifikaci.
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Požadavek na jazykové zpracování Nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v Zadávací
dokumentaci a dále v souladu se ZZVZ; uvedený požadavek se nevztahuje na dokumenty předložené
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v rámci Nabídky nad rámec požadavků Zadavatele (např. dodatečné propagační materiály).
Pokud ZZVZ nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti
překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o
vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
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Doporučený způsob zpracování a forma Nabídky

8.1

Doporučené požadavky na členění, obsah a zpracování Nabídky, včetně dokladů
k posouzení splnění kvalifikace

8.1.1

Členění Nabídky

Zadavatel doporučuje, aby Nabídka byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:
a) obsah Nabídky;
b) případně plná moc osoby zmocněné statutárním orgánem Dodavatele k jednání a
podepisování za Dodavatele;
c) doklady k prokázání splnění základní způsobilosti;
d) doklad(y) k prokázání splnění profesní způsobilosti;
e) doklady k prokázání kritérií technické kvalifikace;
f) doklady k prokázání ekonomické kvalifikace;
g) seznam poddodavatelů ve smyslu čl. 18.1 písm. b) Zadávací dokumentace doplněný do obou
Smluv;
h) návrh obou Smluv s řádně doplněnými žlutě vyznačenými údaji + má-li Dodavatel sídlo mimo
ČR, může změnit fialově označené údaje v obou Smlouvách;
i) Dodavatelem doplněná hodnotící tabulka dle pokynů ve sloupci C této tabulky uvedené
v Příloze č. 7 Zadávací dokumentace.
8.1.2

Požadavky a doporučení na zpracování Nabídky

Zadavatel uvádí, že požaduje podání Nabídky písemně, a to pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje definovaného níže.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání Nabídek v elektronické podobě:
a) pro podání Nabídky v elektronické podobě Dodavatel použije certifikovaný elektronický
nástroj E-ZAK, (dále jen „elektronický nástroj“ nebo „E-ZAK“) dostupný na internetové
adrese https://zakazky.uhk.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (v
zápatí stránky - manuály) a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Za tímto účelem by měl Dodavatel disponovat vhodným vybavením/zařízením -osobním
počítačem, nebo notebookem, nebo obdobným zařízením které splňuje systémové
požadavky E-ZAK, včetně požadavků na operační systém a požadavky na internetový
14

prohlížeč, konkrétně: běžný internetový prohlížeč , nejlépe novější verze, by měla stačit za
předpokladu, že je nainstalována a povolena SW Java, nejlépe verze 1.8 nebo vyšší
(vyžadovaná pro práci s appletem elektronického podpisu) nebo Java Runtime Environment
a že jsou povoleny cookies. Systémové požadavky pro předkládání Nabídek v prostředí EZAK jsou podrobně popsány na adrese http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.
c) Dodavatel musí být pro možnost podání Nabídky registrován jako Dodavatel v E-ZAK (odkaz
„registrace dodavatele“ na webové stránce https://zakazky.uhk.cz). K dokončení registrace
mohou být požadovány zejména identifikační údaje dodavatele a elektronický podpis
založený na kvalifikovaném certifikátu. Registrace není zpoplatněna žádnými poplatky.
d) Všechny soubory, které tvoří Nabídku, jsou Dodavatelem nahrány do elektronického
nástroje E-ZAK jako přílohy.
e) Pakliže je v Zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů
při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho kopií či scanem, musejí být
jednotlivé dokumenty tvořící obsah Nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou
zastupovat Dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
f) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně Dodavatele. Zadavatel
doporučuje Dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při
podávání Nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání Nabídek (podáním Nabídky
se rozumí finální odeslání Nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).
8.2

Požadavky na společnou Nabídku

Společnou Nabídkou se rozumí Nabídka, kterou podalo více Dodavatelů společně. V takovém
případě se Dodavatelé podávající společnou Nabídku považují za jednoho Dodavatele.
Podání společné Nabídky se považuje za společný závazek všech Dodavatelů, přičemž Dodavatelé
odpovídají ve smyslu § 1874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
společně a nerozdílně.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatelé předkládající společnou Nabídku doložili, jaké bude rozdělení
jejich odpovědnosti za plnění Veřejné zakázky.
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Vysvětlení Zadávací dokumentace

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po Zadavateli vysvětlení Zadávací dokumentace na základě
písemné žádosti podané elektronicky (zejm. e-mailem, datovou schránkou či skrze E-ZAK) doručené
Pověřené osobě Zadavatele.
Vysvětlení Zadávací dokumentace budou vždy uveřejněna na profilu Zadavatele.
Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace se podávají v českém jazyce kontaktní osobě Pověřené
osoby uvedené v čl. 1 Zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena v souladu s ust.
§ 98 odst. 3 ZZVZ nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání Nabídek.
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V souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ bude vysvětlení Zadávací dokumentace uveřejněno na profilu
Zadavatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti. Vysvětlení bude
zpracováno v českém jazyce.

Zadavatel může poskytnout Dodavatelům vysvětlení Zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti
Dodavatele. Zadavatel v takovém případě uveřejní vysvětlení Zadávací dokumentace v českém
jazyce nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání Nabídek.

10

Způsob, doba a místo podání Nabídek

Elektronická adresa pro podání nabídek:
https://zakazky.uhk.cz/vz00000951.

Veškeré informace nutné pro podání Nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v Zadávací
dokumentaci.
Lhůta pro podání Nabídek končí dnem uvedeným v Oznámení (dále jen „Lhůta“).
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Termín, místo a postup při otevírání Nabídek

Otevírání Nabídek se uskuteční v souladu s informacemi uvedenými v Oznámení.
Otevírání Nabídek je z důvodu umožnění příjmu Nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání Nabídek proběhne v souladu s ust. § 109 ZZVZ.
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Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou Zadavatel rozumí cenu za celé dílo dle Smlouvy o dílo uvedené v Příloze č. 1 této
Zadávací dokumentace, a současně cenu za servisní služby za prví čtyři roky účinnosti Smlouvy o
poskytování servisních služeb uvedené v Příloze č. 2 této Zadávací dokumentace, a to včetně všech
souvisejících nákladů (poplatků, vedlejších nákladů ovlivněných např. kurzovními vlivy, obecným
vývojem cen, zvýšenými náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.) absolutní částkou
v českých korunách1 (dále též jako „Nabídková cena“).

1

Zadavatel rekapituluje, že Smlouva o poskytování servisních služeb je uzavírána na dobu 6 let s možností
prolongace, tudíž je vnímána ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako smlouva uzavíraná na
dobu neurčitou. Proto Zadavatel konstatuje, že celková cena za předmět Veřejné zakázky, která bude
zaplacena vítěznému dodavateli, bude záviset zejména na počtu let účinnosti Smlouvy o poskytování
servisních služeb. Pro účely Nabídkové ceny tak Zadavatel zohlednil plnění pouze za první čtyři roky účinnosti.
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Nabídkovou cenu Dodavatel doloží vyplněnou Hodnotící tabulkou, jež tvoří Přílohu č. 7 Zadávací
dokumentace. Celková Nabídková cena je cena v poli B18 Hodnotící tabulky, která je doplněna
Dodavatelem na základě Přílohy č. 7 Zadávací dokumentace dle pokynů uvedených ve sloupci C
Přílohy č. 7 Zadávací dokumentace.

12.1 Omezení
Zadavatel na tomto místě stanovuje některá omezení výše cen, která je Dodavatel povinen zohlednit
při kalkulaci Nabídkové ceny.

1.Nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v poli B18 tabulky v Příloze č. 7 této Zadávací
dokumentace nesmí být vyšší než předpokládaná hodnota Veřejné zakázky, tj. 12 300 000 Kč bez
DPH (tj. Nabídková cena nesmí překročit výši předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. Pokud by
Nabídková cena tuto hodnotu překročila, bude Nabídka Dodavatele posouzena jako nesplňující
podmínky účasti v zadávacím řízení a Dodavatel může být postupem dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ
Zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení; bude-li se jednat o vybraného Dodavatele, bude
z účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ vyloučen vždy).
2.Celková cena za roční servisní služby v Kč bez DPH uvedená v poli B17 tabulky v Příloze č. 7 této
Zadávací dokumentace nesmí být vyšší než 500 000 Kč bez DPH.
3. Pokud Cena Servisních služeb VAR uvedená Dodavatelem v poli B15 tabulky v Příloze č. 7 této
Zadávací dokumentace bude nižší než 1000 Kč bez DPH/ 1 člověkohodinu, bude tato cena
automaticky Zadavatelem považována za mimořádně nízkou Nabídkovou cenu ve smyslu ust. §
113 odst. 2 písm. a) ZZVZ a Zadavatel bude vyzývat Dodavatele k jejímu objasnění (tzn. Zadavatel
bude postupovat v souladu s kap. 15 této Zadávací dokumentace). Hodnota 1000 Kč bez DPH byla
Zadavatelem stanovena s ohledem na obvyklé ceny podpory dle "Přehledu obvyklých cen ICT
prací", který pravidelně vydává a aktualizuje Ministerstvo vnitra ČR.

13

Hodnocení

Zadavatel provede hodnocení Nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. V souladu s ust. § 114
odst. 2 ZZVZ bude ekonomickou výhodnost Nabídek hodnotit dle nejnižší Nabídkové ceny:

Kritérium

Váha %

Nabídková cena v Kč bez DPH

100 %

Smlouvy o poskytování servisních služeb. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že cena za pátý, šestý i
každý případný další rok účinnosti Smlouvy o poskytování servisních služeb je stanovena Dodavatelem dle
sazeb uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování servisních služeb, i když není zohledněna ve výši
Nabídkové ceny v Kč bez DPH.
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13.1

Nabídková cena v Kč bez DPH

Nabídkovou cenou v Kč bez DPH se pro účely hodnocení rozumí celková Nabídková cena stanovená
způsobem uvedeným v čl. 12 této Zadávací dokumentace, tj. hodnota v poli B18 Hodnotící tabulky,
která je doplněna Dodavatelem na základě Přílohy č. 7 Zadávací dokumentace.
Bližší informace o Nabídkové ceně a způsobu jejího zpracování stanoví sloupec C Přílohy č. 7 této
Zadávací dokumentace.

13.2

Metoda hodnocení Nabídek

Předmětem hodnocení bude celková Nabídková cena v Kč bez DPH, která musí být zpracována
způsobem stanoveným v čl. 12 této Zadávací dokumentace. Hodnotící komise stanoví pořadí
Nabídek podle výše Nabídkové ceny. Nabídkové ceny v Kč bez DPH Dodavatelů budou seřazeny
podle jejich výše od nejnižší po nejvyšší, přičemž nejlépe bude hodnocena Nabídka s nejnižší
Nabídkovou cenou v Kč bez DPH při respektování všech podmínek a požadavků uvedených v
zadávacích podmínkách.
Zadavatel vybere k uzavření Smluv toho Dodavatele, jehož Nabídka bude vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, tj. jako Nabídka s nejnižší Nabídkovou cenou. Zadavatel neprovede
hodnocení Nabídek, pokud by měl hodnotit Nabídku pouze jednoho Dodavatele.

Zadavatel zpracuje zprávu o hodnocení Nabídek, která tvoří součást oznámení o výběru Dodavatele
ve smyslu ust. § 123 ZZVZ.
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Obchodní a jiné smluvní podmínky

Obchodní a jiné smluvní podmínky ve smyslu ust. § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vymezující budoucí
rámec smluvního vztahu mezi Zadavatelem a vybraným Dodavatelem, jsou podrobně zapracovány
do závazných návrhů Smluv, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace a tvoří její Přílohu
č. 1 a Přílohu č. 2.
Dodavatel do návrhu Smluv doplní požadované údaje (zejména vlastní identifikaci, údaje vztahující
se k Nabídkové ceně a další údaje, které jsou v návrzích Smluv zvýrazněny). Takto doplněné závazné
návrhy Smluv předloží jako své návrhy Smluv v Nabídce.
Dodavatel není oprávněn měnit či doplňovat text návrhů Smluv, s výjimkou údajů uvedených
v předchozím odstavci.
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Mimořádně nízká Nabídková cena

Zadavatel provede posouzení mimořádně nízké Nabídkové ceny.
V případě, že Zadavatel posoudí Nabídkovou cenu Dodavatele jako mimořádně nízkou, požádá
18

Dodavatele o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké Nabídkové ceny, a to
postupem dle ust. § 113 ZZVZ.
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Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem

Při komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavateli nesmí být narušena důvěrnost Nabídek a úplnost
údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu Nabídek před uplynutím
Lhůty.
Zadavatel stanoví, že pro právní čistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se
Zadavatelem vedena pouze a výhradně písemnou elektronickou formou. Jakýkoliv další způsob,
např. osobní jednání, telefonická komunikace apod., je vyloučen, vyjma výslovně upraveného
zákonného postupu.
Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do
datové schránky adresáta.
Podává-li Nabídku více Dodavatelů společně, jsou povinni ve své Nabídce uvést jednu
adresu/kontaktní údaj pro doručování písemností Zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto
adresu/skrze tento kontaktní údaj se má za to, že ji Zadavatel odeslal všem Dodavatelům –
účastníkům společné Nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému Dodavateli –
účastníku společné Nabídky samostatně.
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Další podmínky pro uzavření Smluv

Další podmínky pro uzavření Smluv nejsou Zadavatelem stanoveny.

18

Ostatní

18.1

Práva Zadavatele

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a) s ohledem na povahu předmětu Veřejné zakázky Zadavatel nepřipouští možnost variantních
Nabídek dle ust. § 102 ZZVZ;
b) Dodavatel je povinen v Nabídce určit části Veřejné zakázky, které případně hodlá plnit
prostřednictvím poddodavatelů, a předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou Dodavateli
známi, a uvést, kterou část Veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (Dodavatel tyto
poddodavatele doplní do příslušných příloh obou Smluv);
c) Zadavatel neposkytuje Dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení žádné
platby;
d) Zadavatel může provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před
hodnocením Nabídek, nebo až po hodnocení Nabídek.
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18.2

Závaznost požadavků Zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech Zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky Zadavatele, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tyto požadavky je každý Dodavatel
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování Nabídky. Neakceptování požadavků
Zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích
podmínek.
18.3

Důvěrnost informací

Dodavatel je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty v průběhu
zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované).
Dodavatel je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k
narušení soutěže mezi Dodavateli.
Jestliže si strany při jednání o uzavření Smluv navzájem poskytnou informace označené jako
důvěrné, nesmí je strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít
v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření Smluv či nikoli.
Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě škody, obdobně podle ust. § 2913občanského
zákoníku.
18.4

Prohlídka místa plnění

Zadavatel v rámci této Veřejné zakázky neorganizuje prohlídku místa plnění, a to zejména s ohledem
na předmět plnění této Veřejné zakázky.
18.5

Zadávací lhůta

Zadavatel nestanoví zadávací lhůtu ve smyslu ust. § 40 ZZVZ.
18.6

Jistota

Zadavatel nepožaduje jistotu.
18.7

Zpracování zadávacích podmínek

Na zpracování zadávacích podmínek se podílela osoba odlišná od Zadavatele, a to společnost:
PragoData Consulting, s.r.o.
Sídlem: Vranovská 1570/61, Husovice, 614 00 Brno
IČO: 45280576.
Tato společnost se v postavení poradce podílela zejména na stanovení a sepisu technické
specifikace předmětu Veřejné zakázky, jakožto na stanovení a sepisu technické kvalifikace, kterou
Zadavatel požaduje prokázat v předmětném zadávacím řízení.
18.8

Předběžné tržní konzultace

Zadavatel v rámci přípravy tohoto zadávacího řízení pořádal dvoje předběžné tržní konzultace
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Druhé předběžné tržní konzultace měly dvě kola – první písemné, druhé ústní prezentací.
Podrobné zadání prvních tržních konzultací a odpověď dodavatele DERS Group s.r.o., sídlem:
Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 27513149, která byla jako jediná Zadavateli
doručena, je obsaženo v Příloze č. 8 této Zadávací dokumentace, stejně jako zadání druhých tržních
konzultací a odpovědi dodavatelů DERS Group s.r.o., sídlem: Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha
3, IČO: 27513149, a Sophia Solutions, s.r.o., sídlem: Nad Petruskou 2280/3, 120 00 Praha 2, IČO:
26736471. v též příloze jsou obsaženy i záznamy z ústního kola druhých předběžných tržních
konzultací.
Zadávací dokumentace obsahuje tyto informace z předběžných tržních konzultací:
-

dostupné kapacitní parametry provozního prostředí, a

-

doplnění popisu účelu jednotlivých navrhovaných ukazatelů kvality (kvůli představě
Dodavatelů),

-

hodnoty k číselnému vyjádření předpokládané hodnoty.

Dostupné kapacitní parametry provozního prostředí čerpají z informací poskytnutých společnostmi:
DERS Group s.r.o., sídlem: Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 27513149, a
Sophia Solutions, s.r.o., sídlem: Nad Petruskou 2280/3, 120 00 Praha 2, IČO: 26736471.
Doplnění popisu účelu jednotlivých navrhovaných ukazatelů kvality čerpá z informací poskytnutých
společností DERS Group s.r.o., sídlem: Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 27513149.
18.9

Vyhrazená změna

V ust. 2.5 Smlouvy o dílo a v ust. P1.5.2 v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytování servisních služeb je
Zadavatelem uvedena vyhrazená změna závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ.
Přílohy Zadávací dokumentace:
Příloha č. 1 – Závazný návrh Smlouvy o dílo;
Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o poskytování servisních služeb,
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti;
Příloha č. 4 – Vzor Seznamu významných dodávek
Příloha č. 5 – Vzor Seznamu techniků (členů realizačního týmu)
Příloha č. 6 – Vzor Seznamu Helpdesk
Příloha č. 7 – Hodnotící tabulka
Příloha č. 8 – Předběžné tržní konzultace
V Hradci Králové dne 05. 06. 2020
prof. Ing. Kamil
Kuča, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. Ing.
Kamil Kuča, Ph.D.
Datum: 2020.06.05 12:10:21
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prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor
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