VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY

SERVISNÍ PODPORA PILOTNÍHO PROVOZU KIS

Veřejná zakázka je zadávána ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 ZZVZ jako veřejná
zakázka malého rozsahu
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1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO: / DIČ:

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)
U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
00023736 / CZ00023736

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
ředitel ÚHKT

Odpovědná osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Michal Tůma
náměstek pro provoz a investice

Odpovědná osoba ve věcech technických:

Ing. Václav Náprstek
vedoucí Oddělení veřejných zakázek
a zástupce náměstka pro provoz a investice

2. Druh a klasifikace veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby:
Název

CPV kód

Systémové podpůrné služby

72250000-2

Help desk a podpůrné služby

72253000-3

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí servisních služeb po dobu pilotního provozu Komplexního
informačního systému zadavatele (dále také „KIS“).
Servisní služby zahrnují zejména:

-

Zajištění dostupnosti dle stanovených SLA
Garance legislativních updatů
HelpDesk
HotLine

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 5 – Popis specifikace plnění
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
4.1.

Doba plnění:

Od účinnosti smlouvy nejdéle do 31.3. 2022

4.2.

Místo plnění:

ÚHKT, U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

5. Finanční limit zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 2 000 000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota se skládá ze dvou částí ceny:
1) Servisní podpora – základní nabídková cena s předpokládanou hodnotou 1 800 000 Kč bez DPH.
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2) Servisní podpora – vyhrazená změna závazku s předpokládanou hodnotou 200 000 Kč bez DPH.
Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky jako maximální částku, kterou je dodavatel oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu
znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka bude vyloučena z další účasti ve veřejné
zakázce.
V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda
neosahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy je zadavatel oprávněn využít v případě, že dojde k rozšíření licencí
KIS v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Vyhrazená změna závazku se týká pouze
rozsahu služeb (navýšení licencí), nikoli obsahu nebo podmínek poskytování servisní podpory. Vyhrazená
změna závazku nemusí být zadavatelem využita.

6. Povinné součásti nabídky
6.1.

Krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka výběrového řízení (obchodní firma, sídlo, kontaktní
adresa pro písemnou komunikaci, liší-li se od adresy sídla, jméno osoby pověřeného věcným jednáním
ohledně této veřejné zakázky, IČO, DIČ, telefon, e-mail, nabídková cena v požadovaném členění), viz
příloha č. 4 této zadávací dokumentace.

6.2.

Celková nabídková cena v členění dle bodu 7.1 uvedená v nabídce musí být podepsána oprávněnou
osobou jednat za účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“).

6.3.

Položkový rozpočet (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) doplněný o jednotkovou cenu bez
DPH, sazbu DPH a celkovou nabídkovou cenu bez DPH a celkovou nabídkovou cenu s DPH.

6.4.

Seznam významných dodávek (viz příloha č. 6 této zadávací dokumentace)

6.5.

Doklady nezbytné pro prokázání kvalifikace dodavatele dle článku 8.

6.6.

Čestné prohlášení účastníka o splnění základní, ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

6.7.

Návrh smlouvy mezi účastníkem a ÚHKT k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky podle bodu 3(viz
příloha č. 1 této zadávací dokumentace) bude doplněný v příslušných částech dokumentu a
podepsaný osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních za účastníka a bude tvořit samostatnou
přílohu nabídky.

7. Nabídková cena
7.1.

Účastník uvede cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH, tedy celkovou nabídkovou cenu za předmět
plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené
s poskytováním služeb dle zadání a pokynů zadavatele v rozsahu dle bodu 3 této zadávací
dokumentace v Krycím listu nabídky. Dále bude nabídková cena zpracována účastníkem v
položkovém rozpočtu (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace), a to v členění jednotková cena v
Kč bez DPH (bude uvedeno také v příloze č.1), celková cena v Kč bez DPH, který bude součástí
smlouvy.

7.2.

Veškeré ceny musí být uvedeny v Kč.

7.3.

Nabídková cena za plnění této veřejné zakázky je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
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8. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
8.1.

Základní způsobilost
Účastník ve své nabídce předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou za účastníka
jednat, které nebude starší 3 měsíce přede dnem zahájení výběrového řízení (viz příloha č. 3 této
zadávací dokumentace).

8.2.

Profesní způsobilost
Účastník ve své nabídce předloží oprávnění k podnikání (výpis z obchodního nebo živnostenského
rejstříku) vztahující se k předmětu veřejné zakázky.

8.3.

Technická kvalifikace

Účastník ve své nabídce předloží:
a) Seznam významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením tohoto výběrového
řízení. Seznam bude obsahovat minimálně název zakázky, název objednatele, datum realizace
zakázky a kontaktní údaj na zástupce objednatele a předmět plnění zakázky (viz příloha 6 této
zadávací dokumentace). Dodavatel musí prokázat realizaci nejméně 2 zakázek obdobného
charakteru.
Zakázka obdobného charakteru zahrnuje:
• Servisní podpora informačního systému FONS Enterprise

b) Seznam členů realizačního týmu. Seznam bude obsahovat minimálně jméno a příjmení, pracovněprávní vztah k dodavateli, přehled odpovídající praxe. Přílohou tohoto seznamu bude profesní
životopis každého člena realizačního týmu, podepsaný osobou, které se týká. Dále k tomu budou
(např. osvědčení atd.) a čestné prohlášení o získaných zkušenostech dle požadavků na jednotlivé
členy realizačního týmu.
Dodavatel musí disponovat realizačním týmem skládajícím se minimálně ze:
•

min. 2 IT technici, z nichž každý splňuje:
o min. 5 let praxe v oblasti správy a podpory IT,
o znalost českého jazyka (slovem i písmem) na komunikativní úrovni,
o zkušenost s poskytováním SW podpory produktu FONS Enterprise;

Účastníci mohou dokumenty k prokázání kvalifikace předložit v kopii. Základní a profesní způsobilost
analogicky dle § 74 a § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (ZZVZ), může účastník doložit Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (výpis nesmí být
starší než 3 měsíce přede dnem zahájení výběrového řízení). Dále může účastník prokázat kvalifikaci
certifikátem analogicky dle § 239 ZZVZ (certifikát nesmí být starší než 1 rok přede dnem zahájení výběrového
řízení).

9. Způsob hodnocení nabídek
9.1.

Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.

9.2.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH za celý
předmět plnění veřejné zakázky od nejnižší až po nejvyšší hodnotu.
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9.3.

Hodnotící komise nejprve provede hodnocení nabídek a u vybraného dodavatele provede posouzení
splnění kvalifikačních požadavků.

9.4.

Hodnoceny budou pouze takové nabídky, které budou úplné a v souladu s touto zadávací
dokumentací.

9.5.

Posouzení nabídky bude provedeno u nabídky účastníka, se kterým má být uzavřena smlouva.

10. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky včetně platebních jsou podrobně uvedeny v Návrhu servisní smlouvy (viz příloha č. 1 této
zadávací dokumentace).
11. Prohlídka místa plnění
Vzhledem k charakteru veřejné zakázky nebude prohlídka realizována.
12. Platnost nabídky
Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 90 dní od lhůty pro podání nabídek.

13. Doplňující informace k zadávacím podmínkám a nabídce účastníka
13.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem a odmítnout všechny
předložené nabídky.

13.2.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

13.3.

Zadavatel si vyhrazuje, že nesplnění některého z požadavků specifikace předmětu plnění veřejné
zakázky nebo dalších požadavků zadávací dokumentace, může být důvodem k vyloučení nabídky
účastníka z posuzování a hodnocení nabídek.

13.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaložil na účast v
zadávacím řízení.

13.5.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy po vybraném dodavateli předložení
originálu nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

13.6.

Nabídka bude předložena v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy současně
s překladem do českého jazyka.

13.7.

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.

13.8.

Zadavatel si v průběhu lhůty pro podání nabídek vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací
dokumentaci veřejné zakázky.

13.9.

Čeština (nebo slovenština) je výhradní komunikační jazyk pro plnění smluvních služeb vzniklých na
základě této veřejné zakázky se zaměstnanci zadavatele.

13.10. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou
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spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (osoba právnická nebo fyzická podílející se na dodávkách
zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory).
13.11. V případě uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky je vybranému dodavateli známa povinnost
zadavatele uveřejnění smlouvy zadavatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.
13.12. Účastník může požadovat po zadavateli vysvětlení k zadávací dokumentaci. Žádost účastníka musí
být písemná. Za písemnou žádost zadavatel považuje žádost podanou přes elektronický nástroj
TenderArena
(profil
zadavatele
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profiluzadavatelu/detail/Z0001235) nebo elektronicky na emailovou adresu zakazky@uhkt.cz, avšak
nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení
zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Zadavatel může vysvětlení
zadávacích podmínek poskytnout i bez předchozí žádosti.
13.13. Účastník předloží v nabídce seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
13.14. Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
13.15. Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznamprofilu-zadavatelu/detail/Z0001235
13.16. Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých
požadavků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Účastníci jsou proto povinni při
zpracování své nabídky postupovat nejen podle požadavků obsažených v zadávací dokumentaci, ale
rovněž podle požadavků stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
13.17. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, pokud neobdrží dotaci, z níž měla být veřejná
zakázka zcela nebo částečně uhrazena.
13.18. Upozornění na možnost označení obchodního tajemství
13.18.1. Upozorňujeme na skutečnost, že vybraný dodavatel bude oprávněn před uzavřením smlouvy
označit skutečnosti, které jsou jeho obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského
zákoníku. Tyto skutečnosti pak nebudou zveřejněny a při zveřejnění smlouvy v Registru smluv
budou začerněny.
13.18.2. Vezměte na vědomí, že za obchodní tajemství mohou být považovány pouze konkurenčně
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné
skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím
způsobem jejich utajení (§ 504 občanského zákoníku). Jakékoli skutečnosti, které nejsou s to
naplnit všechny uvedené znaky, nebudou za obchodní tajemství považovány.
13.18.3. Za účelem označení skutečností, které splňují výše uvedené znaky, a jsou tak obchodním
tajemstvím, žádáme o zpracování čestného prohlášení. Pokud nebude čestné prohlášení
předloženo nejpozději spolu s podpisem uzavírané Smlouvy, budeme mít za to, že žádné
informace ve smlouvě uvedené nepovažujete za obchodní tajemství, a smlouva tak bude
zveřejněna v plném rozsahu s uvedením všech údajů, s výjimkou těch, na něž se vztahují
výjimky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
14. Lhůta a způsob podání nabídky
14.1.

Lhůta pro podání nabídek:

14.2.

Účastník podá nabídku v elektronické podobě do elektronického nástroje TenderArena na
elektronickém
profilu
zadavatele:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profiluzadavatelu/detail/Z0001235
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15. Otevírání nabídek v elektronické podobě
15.1.

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

15.2.

Zadavatele sděluje, že otevřením nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu
zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek
a bez přítomnosti veřejnosti.

16. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Návrh servisní smlouvy
Příloha č. 2 – Cenová nabídka – položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení účastníka o splnění základní, ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Podrobná specifikace plnění
Příloha č. 6 – Seznam významných dodávek
Příloha č. 7– Čestné prohlášení k odpovědnému zadávání a plnění veřejné zakázky
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