Výzva k podání nabídek
včetně zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

„Dodávka Ekonomického informačního systému včetně
implementace a zajištění služeb provozní podpory“

Interní číslo: FGU/371/19/46.10.1
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1. Údaje o zadavateli
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Zastoupený:

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
67985823
CZ67985823
veřejná výzkumná instituce
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel

Korespondenční adresa:

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:
fax:

Kateřina Uhrová
katerina.uhrova@fgu.cas.cz
+420 241 062 719
+420 244 472 269

2. Údaje o zadávacích podmínkách
2.1 Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v jejích přílohách
vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (dále také jako
„zadávací dokumentace“). Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.
Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě (s výjimkou
formálních požadavků na nabídku) či změny obchodních podmínek budou
považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z
další účasti v zadávacím řízení.
Tato výzva včetně veškerých příloh je zadavatelem poskytována v českém jazyce.
2.2 Součásti zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
1) Textová část zadávacích podmínek
2) Tabulka „Krycí list nabídky“
3) Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy
4) Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
5) Požadavky na funkcionalitu systému
2.3 Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění
2.3.1. Dodavatel je oprávněn požadovat písemně po zadavateli vysvětlení
zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemná žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace se podává v českém jazyce na adrese osoby pověřené
provedením zadávacího řízení dle článku 1. této zadávací dokumentace.
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Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací
dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Lhůtu pro podání nabídek
může zadavatel přiměřeně prodloužit. Změna nebo doplnění zadávací
dokumentace/zadávacích podmínek, musí být uveřejněna, oznámena či předána
dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna.
Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti.
2.3.2. S ohledem na předmět plnění dle této zakázky neproběhne prohlídka místa
plnění veřejné zakázky.
2.4 Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 dodatečně změnit nebo doplnit zadávací podmínky před uplynutím lhůty pro
podání nabídek;
 před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované
účastníkem v nabídce;
 nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu;
 nevracet účastníkům podané nabídky;
 neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím
řízení;
 vyžádat si originály či ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů;
 zrušit zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy, a to i bez udání
důvodu, zejména za předpokladu, že nastanou skutečnosti, za kterých nelze
po zadavateli požadovat, aby v řízení pokračoval.

2.5 Předběžné tržní konzultace
Zadavatel uvádí, že před zahájením zadávacího řízení uveřejněním této výzvy
provedl předběžné tržní konzultace s následujícími dodavateli:
-

Asseco Solutions, a.s., Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 14002, IČO:
64949541
BBM spol. s r. o., Kocínova 138/5, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO:
40755592
MAGION system, a.s., Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín, IČO: 25872818

Zadavatel dále uvádí, že se zúčastnil odborných konzultací vztahujících se
k předmětu plnění, a to s těmito subjekty:
-

Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, IČO:
68378271
Per Partes Consulting, s.r.o, Bohunická 478/47a, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 26236745
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110 00 Praha
1; IČO: 60457856,
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-

Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4,
IČO: 68378050

3. Charakteristika veřejné zakázky
Výběrové řízení nepodléhá v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) ZZVZ, nicméně je realizováno podle
zásad uvedených v § 6 ZZVZ. Zadavatel může analogicky užít některých ustanovení
ZZVZ, avšak ani v takovém případě nepodléhá výběrové řízení ZZVZ.
Název veřejné zakázky

3.1

Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a
zajištění služeb provozní podpory
3.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je:
 sídlo zadavatele - Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20
Praha 4;


případné konkrétní umístění serveru, na kterém bude předmět plnění
provozován (v obci Praha).

3.3 Zahájení plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění veřejné zakázky předpokládá zadavatel ihned po nabytí účinnosti, tj.
ode dne zveřejnění příslušné smlouvy v registru smluv. Vlastní plný provoz systému
požaduje zadavatel od 1.1.2020.
Doba plnění veřejné zakázky je blíže specifikována v příloze č. 2 Smlouva o dodávce
EIS a zajištění služeb provozní podpory.
3.4

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zadávané v tomto zadávacím řízení je
1 990 000,- Kč bez DPH, kdy zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu jako
nejvýše přípustnou cenu předmětu plnění.

3.5

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka, instalace a implementace
ekonomicko-provozního softwarového řešení pro zadavatele (dále i jako
„ekonomicko-provozní řešení“ či „EIS“), který bude plně odpovídat všem funkčním,
technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí
práv k jeho užití (licencí), a dále zajištění souvisejících služeb provozní podpory a
údržby dle potřeb zadavatele a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách
včetně jejích příloh.
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Ekonomicko-provozní řešení může být i řešením tvořeným více dílčími řešeními,
dodanými v rámci plnění předmětu veřejné zakázky vybraným dodavatelem,
vybranými společnými dodavateli a/nebo i za využití poddodavatelů. V takovém
případě plní vybraný dodavatel úlohu tzv. systémového integrátora, který je m. j.
odpovědný za celé ekonomicko-provozní řešení.
Vybraný dodavatel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zajistí zejména:
-

-

-

dodávku komplexních systémů včetně poskytnutí licencí EIS (tj. licencí
standardizovaného softwarového balíku splňujícího požadavky uvedené
v příloze č. 4 této zadávací dokumentace),
pokrytí požadovaných oblastí funkcionalitou EIS,
instalaci EIS na hardware určený zadavatelem,
dodání dokumentace pro užívání a provoz EIS,
otestování systému v konfiguraci určené pro zadavatele,
integraci na systémy třetích stran (minimálně ARES, VIES, Registr plátců
DPH)
konverze dat zadavatele ze stávajících systémů využívaných zadavatelem
spolu s dalšími subjekty,
příprava implementace, implementace, migrace stávajících dat a převod
vybraných databází, které jsou nutné pro zajištění provozu v novém
informačním systému,
případná potřebná zaškolení odpovědných zaměstnanců zadavatele,
provedení a dohled na zkušební provoz EIS a poskytování podpory
zkušebního provozu,
podpora a údržba řešení po dobu trvání smlouvy,
poskytování postimplementační a provozní podpory.

Podrobnější informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy
tvořící přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek a dále v příloze č. 4 Požadavky na
funkcionalitu systému.
3.6. Cíl veřejné zakázky
Cílem veřejné zakázky je dodávka software kompletního informačního systému pro
zpracování ekonomických a provozních agend za účelem efektivního získání a
sdílení informací, zjednodušení a zrychlení procesů v organizaci. Informační systém
pro zpracování ekonomických a provozních agend by měl zajišťovat snížení počtu
ručních evidencí, zrychlení a zjednodušení oběhu dokumentů, lepší provázanost
ekonomických údajů a sdílení důležitých informací. Hlavním prostředkem k dosažení
záměru by mělo být využití digitalizace a automatizace zpracování jednotlivých
agend a vzájemné provázání ekonomických a provozních agend.

4. Podmínky plnění veřejné zakázky
4.1.

Součinnost při finanční kontrole
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Účastníci musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný dodavatel při
plnění veřejné zakázky osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako
obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny
požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), v platném znění). Účastníci berou na vědomí, že obdobnou
povinností bude vybraný dodavatel povinen smluvně zavázat také své
poddodavatele. Povinnost dle tohoto odstavce trvá po dobu 10 let ode dne nabytí
účinnosti smlouvy.

4.2.

Obecně závazné podmínky plnění

Účastník je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými
právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné
zakázky. Účastník je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se
všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují
k předmětu plnění veřejné zakázky.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
5.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za
plnění veřejné zakázky, včetně všech poplatků a nákladů s plněním veřejné zakázky
souvisejících. Do nabídkové ceny i jejích jednotlivých položek musí být zahrnuty
veškeré náklady na dodávku a provedení úkonů a služeb definovaných jako předmět
plnění této veřejné zakázky. Nabídková cena za provedení předmětné veřejné
zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy. Uvedená celková nabídková cena
musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním
veřejné zakázky, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních
nákladů až do doby ukončení plnění předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce, konkrétně v Krycím listě nabídky,
stanovili vedle celkové ceny i dílčí položky ceny, a to jednorázovou cenu za dodávku
software a souvisejících plnění včetně příslušných licencí, implementace a migrace
dat a dále cenu provozních nákladů za jeden rok a za celou dobu trvání smlouvy,
tedy za čtyři roky. Součet jednorázové ceny za dodávku software a ceny provozních
za čtyři roky musí odpovídat celkové nabídkové ceně.
Veškeré ceny budou uvedeny v českých korunách bez DPH. Celková nabídková
cena v Krycím listě nabídky bude uvedena ve skladbě bez DPH, výše DPH a cena
vč. DPH. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.
Zadavatel stanovil jako maximální a nejvýše přípustnou nabídkovou cenu za
předmět plnění veřejné zakázky v částce 1 990 000,- Kč bez DPH. Bude-li
nabídková cena za předmět plnění uvedená v Krycím listě nabídky přesahovat tuto
částku, bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem
vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení v této části zakázky.
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5.2 Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši
nabídkové ceny: pokud v průběhu plnění dojde ke zvýšení sazeb DPH. Rozhodným
dnem pro případné zvýšení nabídkové ceny z důvodu změny DPH je den
uskutečnění zdanitelného plnění.
5.3 Platební podmínky
Podrobná specifikace platebních podmínek je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu této zadávací dokumentace.
6. Obchodní podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu
návrhu smlouvy. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 2
této výzvy. Účastník vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění (jsou
označeny nevyplněnými podtrženými a zvýrazněnými místy ve smlouvě). V případě,
že účastník vyplní, změní či jinak upraví návrh smlouvy, než jak je umožněno
zadavatelem, bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude vyloučen z další
účasti v zadávacím řízení.
Smlouva musí tvořit součást nabídky a musí být podepsána dodavatelem nebo jeho
statutárním orgánem, případně osobou oprávněnou jednat (a podepisovat) za
dodavatele. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě
součástí návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy
uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být
podepsána všemi dodavateli, případně oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří
podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem zastupování právnické či
fyzické osoby.
7. Kvalifikace účastníků
Zadavatel požaduje splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace
v dále uvedeném rozsahu.
Základní způsobilost
Základní způsobilost splňuje dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestný čin podvodu,
úvěrového podvodu, dotačního podvodu, podílnictví, podílnictví z nedbalosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti
z nedbalosti, trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku,
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při
veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně
nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci, trestné činu proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední
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b)
c)
d)

e)

osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu
veřejné moci, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním
orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou
osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž
nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který disponuje:
a) výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
Technická kvalifikace
K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje
a) předložit seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 10 let před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele (dále i „referenční dodávky“).
Minimální úroveň splnění kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s
ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky na 3 referenční dodávky
softwarového řešení pro vedení a zpracování mezd a personalistiky nebo vedení
a zpracování účetnictví a výkaznictví pro zadavatele s průměrným ročním počtem
zaměstnanců ve výši alespoň 150 zaměstnanců a průměrným ročním obratem ve
výši alespoň 100 mil. Kč každá.
Zadavatel požaduje k prokázání splnění kritéria kvalifikace předložit následující
údaje a doklady:
Seznam významných dodávek, který musí obsahovat:
 identifikaci objednatele včetně uvedení jeho průměrného ročního počtu
zaměstnanců a průměrného ročního obratu;
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popis plnění, z jehož obsahu bude zřejmé, že se jedná o referenční
dodávku;
cenu plnění v Kč bez DPH; a
dobu poskytnutí v členění: od: měsíc/rok a do: měsíc/rok.

Prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění výše uvedené základní a profesní způsobilosti a
technické kvalifikace předložením:
 pro prokázání splnění základní způsobilosti – čestné prohlášení (vzor
čestného prohlášení tvoří přílohu zadávací dokumentace)
 pro prokázání splnění profesní způsobilosti - čestné prohlášení (vzor čestného
prohlášení tvoří přílohu zadávací dokumentace)
 pro prokázání splnění technické kvalifikace – seznam významných služeb
realizovaných dodavatelem v posledních 10 letech před zahájením
zadávacího řízení.
Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele
předložení originálů nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Zadavatel je ve vztahu k základní způsobilosti oprávněn vyžádat si od dodavatele
další dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti, a to
 výpis z evidence Rejstříku trestů dodavatele a dalších osob, které jsou
uvedené v čl. 7.1. písm. a) [k prokázání kvalifikace dle článku 7.1 písm. a)],
 potvrzení příslušného finančního úřadu [k prokázání kvalifikace dle článku 7.1
písm. b)],
 potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [k prokázání
kvalifikace dle článku 7.1 písm. d)],
 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
 autorizace v oboru pozemní stavby,
 osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na
staveništi dle § 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb.
či doklady obdobnými podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad
vydává.
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v českém
jazyce, případně v původním jazyce spolu s připojeným překladem do českého
jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu.
Postup zadavatele při posouzení kvalifikace
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené
informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění
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kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené
zadavatelem. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně. V případě takovéhoto
postupu mohou skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti nastat
i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

8. Podmínky a požadavky na formu, členění a způsob zpracování a podání
nabídky
8.1 Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
 Každý účastník může podat pouze 1 nabídku do veřejné zakázky.
 Nabídku je účastník povinen podat písemně v listinné podobě alespoň v 1
vyhotovení v originále. Zadavatel dále žádá o předání alespoň jedné kopie
nabídky na přenosném nosiči dat (např. na CD).
 Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, případná kopie
nabídky bude na titulní straně označena „kopie“ s pořadovým číslem kopie.
V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný
text originálního vyhotovení nabídky.
 Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být podepsána
účastníkem, resp. statutárním orgánem účastníka nebo osobou zmocněnou
statutárním orgánem účastníka k zastupování účastníka; v takovém případě
přiloží účastník v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného
písemného pověřovacího dokumentu.
 Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný návrh smlouvy (doplněný o vyznačená
místa) podepsaný účastníkem, nebo osobou oprávněnou zastupovat účastníka.
 Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude kompletně zpracována
v českém jazyce. Pokud účastník jako součást nabídky bude předkládat
dokumenty i v jiném než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do
českého jazyka (to neplatí v případě dokumentů ve slovenském jazyce a
dokladů o vzdělání v latinském jazyce). V případě pochybností o předloženém
překladu je zadavatel oprávněn žádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Účastník může k nabídce přiložit prospekty a obdobné materiály
sloužící pro informaci zadavatele, které nejsou povinnými doklady přikládanými
k nabídce, a to i v jiném než českém jazyce. Nabídka musí být kvalitním
způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
 Vyhotovení nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh
svázáno do jednoho svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna
proti manipulaci s jednotlivými listy.
 Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou vzestupnou číselnou
řadou.
 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými
účastníky v nabídkách. Zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení
v případě, že účastník uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
 Součástí nabídky bude rovněž vyplněný Krycí list nabídky, ve kterém budou
uvedeny identifikační údaje účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi
účastníkem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně
(společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí
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věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se
zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
8.2. Další povinné náležitosti nabídky
Zadavatel požaduje, aby účastníci v rámci nabídky vedle již dříve zmíněných
povinných požadavků (krycí list, smlouva, doklady ke kvalifikaci) předložili:




rozpis nabízeného plnění s uvedením konkrétního označení produktů
(jednotlivých systémů), který bude tvořit přílohu smlouvy,
požadavky na hardware, který je zapotřebí k provozu jím nabízeného software
EIS (požadavky na hardware uvedené vybraným dodavatelem budou tvořit
přílohu smlouvy),
přehled existujících modulů EIS ke dni podání nabídky.

8.3. Doporučené členění – pořadí obsahu nabídky
Zadavatel doporučuje nabídku seřadit do po sobě jdoucích níže uvedených oddílů:
 Krycí list nabídky
 Návrh smlouvy – vyplněný, vytištěný a podepsaný účastníkem nebo osobou
oprávněnou zastupovat účastníka
 Dokumenty k prokázání kvalifikace – viz čl. 7
 Dokumenty k případným dalším požadavkům nebo jiné dokumenty (zejména
dle článku 8.2.)
8.3. Způsob podání nabídky
Nabídka se podává v listinné podobě v uzavřené obálce opatřené na přelepu
razítkem a podpisem účastníka. Zadavatel neumožňuje podávat nabídky
prostřednictvím elektronického nástroje. Obálka s nabídkou ponese označení:

„Dodávka Ekonomického informačního systému včetně
implementace a zajištění služeb provozní podpory“
Neotevírat před termínem otevírání obálek!
Obálka s nabídkou může být doručena poštou na adresu sídla zadavatele (Vídeňská
1083, Praha 4) nebo doručena osobně na téže adrese, a to v pracovních dnech vždy
od 8.00 do 15.00 hodin.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným
v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení
se k ní nepřihlíží.
8.4. Varianty nabídky
Zadavatel varianty nabídky vylučuje.
8.5. Jistota
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
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8.6. Lhůta pro podání nabídky
Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání
nabídek, tj. do 5.9.2019 do 10:00 hod.
9.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
10. Hodnocení nabídek
Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
10. 1. Kritéria a postup hodnocení
Ekonomická výhodnost nabídek podaných do veřejné zakázky bude stanovena na
základě nejnižší nabídkové ceny.
Hodnocení nabídek
zadavatelem.

bude

provedeno

členy

hodnotící

komise

jmenované

Zadavatel si vyhrazuje právo předat nabídky nezávislým odborníkům, kteří vypracují
pro hodnotící komisi podpůrné posudky a zprávy.
10.2. Požadavky na předložení informací dodavateli k hodnotícím kritériím
Účastníci předloží ve svých nabídkách k hodnotícímu kritériu následující údaj, který
bude sloužit zadavateli pro posouzení nabídek:
hodnotící kritérium: číselné kritérium – váha 100%
Vyplněný „Krycí list nabídky“ s výší nabídkové ceny za celý předmět plnění v členění
požadovaném zadavatelem.
10.3. Způsob hodnocení nabídek
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH nabídnutou
účastníkem. Celková výše nabídkové ceny rozhodná pro hodnocení nabídek bude
uvedena v Krycím listě nabídky.
Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše
v korunách českých.
Nejlépe bude zadavatelem v rámci tohoto hodnotícího kritéria hodnocena nabídka
s nejnižší celkovou výší nabídkové ceny. Ostatní nabídky budou seřazeny vzestupně
od nejnižší celkové výše nabídkové ceny k nejvyšší celkové výši nabídkové ceny.
Takto bude stanoveno i výsledné pořadí nabídek.
V případě, že účastník v Krycím listě nabídky, který je podkladem pro hodnocení,
uvede vyšší hodnotu, než je uvedena jako maximální a nejvýše přípustná nebo

12

uvede nulovou hodnotu, bude toto považováno za nesplnění zadávacích podmínek s
následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
11. Přílohy zadávací dokumentace
Přílohou této zadávací dokumentace jsou následující dokumenty v elektronické
podobě:

příloha č. 1 – Krycí list nabídky

příloha č. 2 – Návrh smlouvy - Smlouva o dodávce EIS a zajištění služeb
provozní podpory

příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace

příloha č. 4 – Požadavky na funkcionalitu systému

V Praze dne …………..

MUDr. Jan
Kopecký,
DrSc.

Digitálně podepsal
MUDr. Jan Kopecký,
DrSc.
Datum: 2019.08.16
12:24:25 +02'00'
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