VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Váš dopis čj./ze dne:

Spisová značka:

Vyřizuje/telefon:

V Šenově dne:
25. září 2020

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Ing. Radovan Putna, ředitel podniku
00000493
CZ00000493
Ing. Jiří Janošík
Janosik.j@vop.cz

2. Název veřejné zakázky
VZS-11 Implementace a údržba systému pro správu licencí, hardware a helpdesk
Veřejná zakázka je součástí projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006584 - IROP 23.

3. Místo a doba plnění
Místo plnění zakázky malého rozsahu: tj. VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u
Nového Jičína.
S vybraným účastníkem bude uzavřena smlouva, přičemž datem jejího podpisu začíná
běžet lhůta pro plnění, které bude předáno do 30 dní po podpisu této smlouvy.

4. Specifikace předmětu plnění
Předmětem veřejné zakázky je:
• Jednorázová dodávka SW pro správu licencí pro 550 osobních počítačů (PC) a 80
mobilů včetně příslušné dokumentace (min. v rozsahu předávacího protokolu s
uvedením počtu licencí a licenčním číslem)

• Implementace dodaného SW
• Poskytnutí případných nových verzí, update – vylepšení a oprav SW po dobu platnosti
smlouvy (zahrnuto v ceně)
• Aktualizace knihovny softwarových vzorů po dobu platnosti smlouvy s max. týdenním
intervalem (zahrnuto v ceně)
• Jednorázová dodávka a implementace modulu Helpdesk/ServiceDesk pro 450
uživatelů.
• Zákaznická podpora a technická podpora výrobce v českém jazyce po dobu platnosti
smlouvy (zahrnuto v ceně)
• Dodávka originální zákaznické dokumentace výrobce k dodanému SW i implementaci
včetně popisu datové struktury.
Podrobné požadované parametry systému jsou uvedeny v příloze 2 – Technická
specifikace.
5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH. Rozpad ceny účastník vyplní v příloze č. 1 –
Cenový rozpad.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti
objednávky. Vybranému dodavateli nenáleží účtovat si další náklady spojené s plněním
veřejné zakázky.
Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek či technologii, příp. na
obchodní firmu výrobce, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných
standardů výrobku či materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné,
kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a
odpovídá uvedeným parametrům.

6. Platební a obchodní podmínky
Dodávka licencí bude fakturována po potvrzení převzetí předmětu plnění se splatností 60
kalendářních dnů.

7. Požadované součásti nabídky
Nabídka i všechny její části budou zpracovány účastníkem písemně v elektronické podobě a
budou předkládány zadavateli v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Účastníkem předložená nabídka musí obsahovat:
a) Vyplněná Příloha 1 - Cenový rozpad
b) Vyplněná příloha 2 – Technická specifikace
2

c) Pokud jedná jménem či za účastníka zmocněnec na základě plné moci, musí být
v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně
ověřené kopii.
d) Podepsaný návrh smlouvy dodavatele uvedené v příloze č. 3 této zadávací
dokumentace
e) Licenční smlouva výrobce
Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné
zakázky. Cena bude stanovena bez DPH, samotné DPH a cena s DPH.
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke
změně výše sazby DPH s dopadem na nabídkovou cenu s omezením, že cena se případně
bude měnit právě jen ve znění změny výše sazby DPH. Měnou nabídky a platby je měna
České republiky nebo výhradně na základě právního titulu vyplývajícího ze zákona o
zadávání veřejných zakázek, bude-li se jednat o tzv. nepodstatnou změnu závazku.

8. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je 800.000,- Kč bez DPH.
Předmět této veřejné zakázky bude využit pro sledování a údržbu informačních systémů
zadavatele a uvedená hodnota všech částí tvořící funkční celek nedosahuje 20%
předpokládané hodnoty veřejných zakázek funkční celek tvořící, a zároveň předpokládaná
hodnota předmětu plnění této veřejné zakázky nepřekračuje limit stanovený nařízením
vlády, je splněna podmínka daná ust. § 18, odst. 3 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek a veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu.

9. Kvalifikace
Účastníci jsou povinni splnit způsobilost a kvalifikaci v následujícím rozsahu.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal:
•
•

Základní způsobilost podle § 74 zákona
Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona

Zadavatel nijak nebrání dodavatelům, aby prokázali splnění všech způsobilostí a kvalifikací
vložením originálů nebo ověřených kopií příslušných listin již do nabídek, nebo aby
prokázali splnění základní způsobilosti v relevantních částech kvalifikace dodavatelů
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 228 a souv. zákona či systémem
certifikovaných dodavatelů dle ust. § 234 a násl. zákona.
Zadavatel si v průběhu zadávacího řízení může vyžádat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. U vybraného dodavatele bude předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů vyžadováno vždy a bude podmínkou pro vystavení
objednávky. Základní způsobilost bude vybraný dodavatel prokazovat předložením:
a) výpisu z Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
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c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Pro případné společné prokazování kvalifikace, prokazování kvalifikace
prostřednictvím jiných osob, prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů,
prokazování kvalifikace získané v zahraničí atp. se užijí relevantní ustanovení hlavy VIII.
a případných souvisejících ustanovení zákona.
a) Prokázání základní způsobilosti
(1) Způsobilým dle ust. § 74 zákona není dodavatel, 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 zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- lze prokázat předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
- lze prokázat předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného
prohlášení ve vztahu ke spotřební dani,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
- lze prokázat předložením písemného čestného prohlášení,
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,
- lze prokázat předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,
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,
- lze prokázat předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného
čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.
(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Splnění základní způsobilosti, kromě způsobů uvedených výše, lze prokázat i předložením
čestného prohlášení.

b) Prokázání profesní způsobilosti dle ust. § 77 odst. 1 zákona
Profesně způsobilým je dodavatel, který předloží:
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a) ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

10.Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. října 2020 ve 23:59 hod.
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce na základě této zadávací
dokumentace.
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena výhradně písemně, a to v elektronickém
vyhotovení s využitím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK. Odkaz na elektronický
nástroj zadavatele pro podání nabídek:
https://verejnezakazky.vop.cz

11.Způsob a kritéria hodnocení nabídek
Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle celkové nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH (pole Celková cena, sloupec Cena v Kč bez DPH v příloze 1 –
Cenový rozpad).
Zadavatel může provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před
hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel
provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.
V případě, že po hodnocení nabídek bude na prvním, druhém nebo třetím místě více
nabídek se shodnou nabídkovou cenou, bude jako nejvhodnější nabídka vybrána ta, která byla
podána u zadavatele jako první, tedy rozhodne datum a čas podání. Každý účastník, který podá
nabídku osobně, obdrží od zadavatele potvrzení i s datem a časem podání.
Zadavatel (hodnoticí komise) posoudí výši celkové nabídkové ceny, zda se nejedná o
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestli nabídka
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, může
hodnoticí komise vyžádat od účastníka zdůvodnění či nabídku vyloučit.
Zadavatel posoudí splnění technické specifikace, přičemž všechny požadavky
specifikované v Příloze č. 2 zadávací dokumentace musí být splněny. Pokud nebudou všechny
požadavky splněny, jedná se o nesplnění zadávacích podmínek a taková nabídka bude
vyřazena z hodnocení.

12.Výsledek výběrového řízení
O výsledku výběrového řízení budou informováni všichni účastníci, jejichž nabídka nebyla vyřazena. O
případné vyřazení nabídky bude účastník rovněž informován.

13.Ostatní
•
•

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to kdykoli
do doby vystavení objednávky. Dále si vyhrazuje právo požadovat doplňující
informace či vysvětlení k podané nabídce účastníka.
Všechny požadované doklady předkládá účastník v prosté kopii, pokud není
stanoveno jinak.
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•

•
•
•
•
•

Zadavatel nepřipouští podání variant nabídky. Podá-li účastník variantní nabídku, je
to považováno za skutečnost, na základě které zadavatel takového účastníka vyloučí
z výběrového řízení.
Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany
účastníka nebo uvedení nepravdivých informací v nabídce bude důvodem k jeho
vyloučení z výběrového řízení.
Náklady na účast v zadávacím řízení a zpracování nabídky nebudou účastníkům
hrazeny.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek je u veřejné zakázky malého rozsahu
neveřejné.
Elektronickou podobu této výzvy včetně jejich příloh bude možné najít na profilu
zadavatele https://verejnezakazky.vop.cz/, kde budou tyto dokumenty uveřejněny.
Zadavatel si vyhrazuje, že dodatečnou informaci, rozhodnutí o vyloučení účastníka,
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky
malého rozsahu oznámí na profilu zadavatele https://verejnezakazky.vop.cz/;
v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka považuje za doručené
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

14.Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Účastník může po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek a to prostřednictvím profilu zadavatele.
Žádost o dodatečné informace musí být účastníkem podána prostřednictvím profilu
https://verejnezakazky.vop.cz/. Z žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává, k jaké veřejné zakázce se
vztahuje a čeho se žádost týká.
Na žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které nebudou splňovat výše uvedené
požadavky, nebude brán zřetel.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
Zadavatel si vyhrazuje, že dodatečné informace zveřejní na profilu zadavatele
https://verejnezakazky.vop.cz/; v takovém případě se Dodatečná informace považuje za doručenou
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Ing. Radovan Putna
Ředitel podniku

Přílohy:
Příloha č. 1 Cenový rozpad (zveřejněno na profilu zadavatele https://verejnezakazky.vop.cz/)
Příloha č. 2 Technická specifikace (zveřejněno na profilu zadavatele https://verejnezakazky.vop.cz/)
Příloha č. 3 Obchodní podmínky (zveřejněno na profilu zadavatele https://verejnezakazky.vop.cz/)
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