ÚST EDNÍ INSPEKTORÁT
GORAZDOVA 24
120 00 PRAHA 2

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE EJNÉ
ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Informační systém na správu dokumentů
Státní energetické inspekce“

IČ: 61387584
www.cr-sei.cz

Tel.: 224 855 340
E-mail: posta@cr-sei.cz
Datová schránka: hq2aev4

Bankovní spojení:
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p íjmový rozpočtový účet:

ČNB Praha 1
34826011
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ÚST EDNÍ INSPEKTORÁT
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1. Identifikace výběrového ízení
Výzva k podání nabídky na plnění ve ejné zakázky malého rozsahu
na poskytnutí služby s názvem „Informační systém na správu dokumentů Státní
energetické inspekce“ je v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání ve ejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ).

Tato výzva s p ílohami je zároveň zadávací dokumentací.
Na zadávání ve ejné zakázky malého rozsahu se z hlediska zadávání vztahuje
zákonná výjimka, zadavatel dodržuje postup a zásady transparentnosti
a p imě enosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace upravené § 6 ZZVZ.

2.

Základní údaje o zadavateli
Název:
Zastoupená:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Kontaktní osoba ve
věcech organizačních:

3.

Státní energetická inspekce
Ing. Pavlem Gebauerem, úst edním editelem
Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
613 87 584
Pavel Vrba – Oddělení ICT
(Tel.: +420 602 642 192)
Bc. Hana Dostálová – Ve ejné zakázky
(Tel.: 224 855 126)

Zahájení výběrového ízení
Výběrové ízení bylo zahájeno dne 8. 8. 2019 zve ejněním výzvy v IT systému
určeném pro elektronické zadávání ve ejných zakázek – Národní elektronický
nástroj (NEN) a zve ejněním na stránkách zadavatele.
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4.

P edmět nabídky
P edmětem výběrového ízení je návrh, vytvo ení, implementace, proškolení
uživatelů informačního systému a zajištění servisních služeb informačního
systému na správu dokumentů a to včetně elektronické spisové služby.
Bližší specifikace viz P íloha č. 1: Technické parametry a požadavky související
s informačním systémem.
Součástí nabídky musí být i vyplněná P íloha č. 2: Dotazník – funkční
a technické požadavky ESSL.

5.

P edpokládaná hodnota
P edpokládaná hodnota ve ejné zakázky je podle § 16 zákona č. 134/2016 Sb.
2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) bez DPH. Do p edpokládané
hodnoty ve ejné zakázky nejsou zahrnuty pravidelné platby za zajištění
servisních služeb.

6.

Doba a místo plnění
P edpokládaná doba plnění: 01. 12. 2019
Místo plnění: Státní
Praha 2

7.

energetická

inspekce,

Gorazdova

1969/24,120 00,

Podmínky prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázat:
 Základní způsobilost
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-

-

účastník výběrového ízení prokáže analogicky jako podle ustanovení
§ 74 odst. 1 až 3 ZZVZ formou čestného prohlášení, že není
nezpůsobilým dodavatelem – viz P íloha č. 3,
účastník výběrového ízení prokáže formou čestného prohlášení, že
nemá vůči zadavateli ani jeho z izovateli splatné nedoplatky – viz
P íloha č. 4.



Profesní způsobilost
- účastník výběrového ízení prokáže analogicky jako podle ustanovení
§ 77 odst. 1 ZZVZ p edložením výpisu z obchodního rejst íku nebo
z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní p edpis zápis do takové
evidence nevyžaduje.



Technická způsobilost
- účastník výběrového ízení prokáže technickou kvalifikaci jako podle
ustanovení § 79 ZZVZ formou vyplněného dotazníku – viz
P íloha č. 2: Dotazník – funkční a technické požadavky eSSL.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejst íku
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců p ede dnem vypsání ve ejné zakázky.

8.

Hodnocení nabídek
Zadavatel hodnotí p edložené nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti na
základě nákladů životního cyklu. Náklady životního cyklu budou vždy
hodnoceny včetně DPH. Do nákladů životního cyklu se započítávají veškeré
jednorázové náklady dle článku 8., tzn. náklady uvedené v prvních čty ech
odrážkách, a dále náklady na měsíční paušál za servisní služby specifikované
v p íloze č. 1 po dobu 5 let (tzn. 60 x měsíční paušál). Do nákladů životního
cyklu nejsou započítávány platby za úkony nad rámec servisních služeb mimo
pravidelný měsíční paušál.
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V p ípadě, že dojde ke shodě v ekonomické výhodnosti p edložených nabídek,
bude o po adí účastníků rozhodovat náhodný výběr.

9.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení p edmětu plnění absolutní
částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše
p ípustná a nep ekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z p idané hodnoty
(DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjád ení v Kč
v souladu se zákonem 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění
pozdějších p edpisů, a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí
a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je
vyčíslena nabídková cena).
Nabídková cena musí být dále rozdělena v následujícím členění:
 cena za vývoj informačního systému včetně uživatelské a technické
dokumentace,
 cena za po ízení všech pot ebných licencí souvisejících s provozem
informačního systému. Licence na využití dodavatelem vytvo eného
kódu informačního systému je bez množstevního omezení, p íp.
nacenění licencí pro jednotlivé uživatele,
 cena za kompletní implementaci informačního systému včetně všech
systémů s ním p ímo souvisejících a testů souvisejících s jeho
zprovozněním a p evzetím,
 cena za úvodní školení administrátorů a uživatelů informačního systému,
 cena za servisní služby realizované v rámci měsíčního paušálního
poplatku. Zadavatel umožní vzdálenou správu serverové části
operačního systému. Součástí cenové nabídky musí být i hodinová cena
práce za servisní služby mimo pravidelný měsíční paušál platná také po
celý životní cyklus informačního systému.
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Uvedená cena je konečná a dodavatel je plně zodpovědný za správnost určení
její výše.
10. Obchodní podmínky
Termín splatnosti faktury za p edmět plnění je 30 (slovy t icet) kalendá ních dnů
od data z ízení p ístupu ke službě. Fakturace proběhne na základě oboustranně
odsouhlaseného p edávacího protokolu.

11. Lhůta pro podání nabídky
Do 22. 8. 2019 do 10:00 hodin.

12. Zadávací lhůta, po kterou je účastník nabídkou vázán
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce
90 dní, po kterou účastníci výběrového ízení nesmí z výběrového ízení
odstoupit. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek.

13. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatelé mohou požádat zadavatele o vysvětlení této zadávací
dokumentace. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé
doručit písemně, to je v listinné podobě, datovými schránkami nebo e-mailem
na adresu e-podatelny zadavatele (posta@cr-sei.cz) a zároveň e-mailem
na adresu hdostalova@cr.-sei.cz v termínu nejpozději 96 hodin p ed uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a všem
známým dodavatelům v co nejkratším možném termínu.
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14. Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob
potvrzena účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním
orgánem účastníka, nebo osobou pově enou zastupováním statutárního
orgánu. V p ípadě potvrzení nabídky pově enou osobou doloží účastník
v nabídce plnou moc, p ípadně platný pově ovací dokument. Uvedené doklady
účastník p edloží v originálním vyhotovení nebo v jejich ú edně ově ené
kopii.
Jednotlivá prohlášení musí být dodavatelem podepsána.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a p íloh bude zpracována v českém
jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a p episy, které by zadavatele mohly
uvést v omyl. Nabídku v listinné podobě doporučujeme včetně veškerých
požadovaných dokladů a p íloh ádně svázat do jednoho svazku a dostatečným
způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě
nebo nálepkami opat enými podpisem, p ípadně nezaměnitelným razítkem).
Účastník podá nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:
 krycí list,
 doklady k prokázání kvalifikačních p edpokladů,
 vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky.
Účastník ve ejné zakázky může podat jen jednu nabídku. Varianty nabídek
se nep ipouští.
Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je výzva a dále všechny její p ílohy.
Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat
vzájemně porovnatelné nabídky.
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15. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky
Nabídku může účastník podat v elektronické nebo v listinné podobě
následujícím způsobem:
Nabídku podá účastník v elektronické podobě do datové schránky SEI
(ID: hq2aev4) nebo na adresu e-podatelny posta@cr-sei.cz nebo
prost ednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na www.nen.nipez.cz
s vyznačením p edmětu zprávy obsahujícím vymezení p edmětu ve ejné
zakázky, tj. „Informační systém na správu dokumentů Státní energetické
inspekce“ a výzvou „NEOTVÍRAT“. Nabídka podaná v elektronické podobě bude
ve formátu *.pdf.
Nabídku podá účastník v listinné podobě na adresu Státní energetická inspekce,
Gorazdova 24, 120 00, Praha 2 v jednom vyhotovení dle formálních
a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Účastníci
podávající nabídku v listinné podobě v uzav ené neporušené obálce či jiném
neprůhledném obalu s uvedením názvu, adresy a IČO účastníka a výrazným
označením NABÍDKA DO VE EJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
„Informační systém na správu dokumentů Státní energetické inspekce“ a výzvou
„NEOTVÍRAT“. Doporučujeme, aby obálka, či jiný obal, byly odpovídajícím
způsobem zajištěny proti manipulaci (spoje obálky by měly být p elepeny a
orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem účastníka). P i odeslání
poštou, prost ednictvím osoby, která provádí p epravu zásilek (kurýrní služba),
nebo prost ednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního p edpisu,
nabídku doporučujeme zaslat doporučeně.
Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech,
a to: pondělí až pátek od 8:30 do 13:30 hod. do podatelny na výše uvedené
adrese. Účastníci mohou též podat nabídku poštou, prost ednictvím osoby,
která provádí p epravu zásilek (kurýrní služba), nebo prost ednictvím držitele
poštovní licence podle zvláštního p edpisu, na adresu zadavatele.

16. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka
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obsahuje mimo ádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k p edmětu ve ejné
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo p ed rozhodnutím o výběru ekonomicky
nejvýhodnější nabídky ově it informace uváděné účastníkem v nabídce.
Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah.
Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část p edložené nabídky nebo ve ejnou
zakázku do doby uzav ení smlouvy zrušit.
Zadavatel může změnit nebo doplnit podmínky obsažené v této výzvě k podání
nabídky. V takovém p ípadě tuto změnu nebo doplnění neprodleně oznámí
dodavatelům a zároveň tuto změnu nebo doplnění uve ejní s upozorněním
na skutečnost, že došlo ke změně nebo doplnění. Lhůtu pro podání nabídky
je v tomto p ípadě zadavatel oprávněn p imě eným způsobem prodloužit.

V Praze dne 8. srpna 2019

v.z. Ing. Michal Vokáč
editel sekce kontroly a správy

Ing. Pavel Gebauer
úst ední editel Státní energetické inspekce
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P ílohy
P íloha č. 1: Technické parametry a požadavky související s informačním
systémem,
P íloha č. 2: Dotazník – Funkční a technické požadavky ESSL,
P íloha č. 3: Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka
ve ejné zakázky,
P íloha č. 4: Čestné prohlášení účastníka výběrového ízení o neexistenci
splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho z izovateli,
P íloha č. 5: Krycí list nabídky.
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