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VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY  
(dále: „Výzva“) 

 
Vážený dodavateli, 

na základě plné moci, jménem a v pověření zadavatele uvedené veřejné zakázky malého 

rozsahu na dodávky a související služby s názvem: „Dodávka a implementace 

programového vybavení Městského úřadu Sadská“  

Vás tímto vyzývám 

k podání Vaší nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k plnění předmětu této zakázky, dle 

podmínek dále uvedených v této Výzvě, která je současně i zadávací dokumentací pro tuto 

zakázku. 

Výzva se všemi přílohami a podklady je poskytována vyzvaným dodavatelům písemně 

v elektronické formě a ostatním dodavatelům v téže formě na úřední desce zadavatele. 

 
V Kutné Hoře-Malíně dne 28. 3. 2018. 

 

  

                                                                                                     Ing. Josef Bárta 

       zástupce pověřené osoby zadavatele 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato „Zadávací dokumentace“ (dále: „ZD“) byla vypracována jako podklad pro zpracování a 

podání nabídek účastníků v rámci výběrového řízení, které je vedeno druhem otevřené výzvy 

dle článku 5, odstavce 5.3 (pro VZ dle čl. 4 III) Směrnice k veřejným zakázkám malého 

rozsahu Města Sadská. 

Pokud jsou v další části této ZD uvedeny odkazy na ustanovení zákona, jedná se pouze o 

obsahové vymezení požadavků zadavatele bez aplikace příslušného ustanovení v režimu a dle 

tohoto zákona, neboť postup výběru dodavatele v tomto výběrovém řízení není zadávacím 

řízením dle ustanovení § 3 zákona. Zadavatel tedy při použití příslušného § označuje u tohoto 

slovo „obdobně“ pro zdůraznění výše uvedeného. 

1.1. POJMY  

ZD využívá tyto pojmy a pro účely tohoto dokumentu se rozumí: 

Veřejným zadavatelem = je Město Sadská jako zadavatel vymezený dle § 4, odst. (1), písm. d) zákona 

(zkráceně i pro účely této ZD: „zadavatel“). 

Veřejnou zakázkou (dále i: „VZ“) = je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či 

více dodavateli, jejímž předmětem je úplatný nákup zboží. Veřejná zakázka musí být realizována na základě 

písemné smlouvy. 

Dodavatelem= fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží, pokud má sídlo, místo podnikání či místo 

trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. 

Identifikačními údaji= obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo 

trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu. 

Kvalifikací dodavatele= způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. 

Poddodavatelem= osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má 

poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 

Účastníkem výběrového řízení - dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nebo byl vyzván k 

podání nabídky (dále jen: „ účastník“). 

Zadáním= rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

uskutečněné ve výběrovém řízení. 

Zadávacími podmínkami= veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídek, zadávací 

dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. 

Zadáváním= postup zadavatele ve výběrovém řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do 

uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. 

Vybraným dodavatelem= účastník výběrového řízení, který byl zadavatelem vybrán na základě jeho rozhodnutí 

k uzavření smlouvy. 

Písemně= pro účely této ZD se písemnou formou rozumí listinná nebo elektronická forma, včetně komunikace 

prostřednictvím elektronického nástroje či dodáním do datové schránky. 

Dny= pokud není v této ZD uvedeno jinak, za dny se považují kalendářní dny. 

Použité ekvivalentní pojmy a zkratky: 
Veřejná zakázka je ekvivalentním pojmem pro předmět uzavřené smlouvy. Zadavatel veřejné zakázky 

je ekvivalentním pojmem pro „Objednatele“ jako smluvní strany dle uzavřené smlouvy. Účastník je 

ekvivalentním pojmem pro „Zhotovitele“ jako smluvní strany dle uzavřené smlouvy. Smlouvou se 

rozumí „Smlouva o dílo“ uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

Zadávací dokumentace využívá těchto zkratek: 
ČR = Česká republika 

VZ = veřejná zakázka 

ZD = zadávací dokumentace 

DPH = daň z přidané hodnoty 

PC SW = počítačový software 

IS = informační systém 
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1.2. VŠEOBECNĚ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  

1.2.1 ZD obsahuje vymezení předmětu zakázky, požadavky a podmínky zadavatele na 

zpracování nabídky a nabídkové ceny, obchodní podmínky, technické podmínky, způsob 

hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií, požadavky na způsob prokázání splnění 

kvalifikace účastníků výběrového řízení a další podmínky, požadavky a vyhrazená práva 

zadavatele, které jsou pro každého účastníka výběrového řízení (dále: „účastníka“) závazné 

v jeho postupech včetně sestavení jeho nabídky.  

 

1.2.2 ZD obsahuje a dodavatelům bude v elektronické formě bezplatně poskytnuto: 

- Tato zadávací dokumentace včetně příloh  

 

1.3. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SPOLUFINANCOVANÁ DOTACÍ 

Zadavatel nepředpokládá, že tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancovaná 

z finančních zdrojů Evropské unie či státního rozpočtu České republiky. 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

 

Základní identifikace zadavatele 

Název zadavatele: Město Sadská 

Vymezení zadavatele dle zákona: § 4, odst. (1), písm. d) 

Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Okres, stát, CZ-NUTS: Nymburk, CZ, CZ0208 

Obec ZÚJ: 537764 - Sadská 

Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Milan Dokoupil, starosta města 

Sídlo, bankovní spojení 

Adresa sídla zadavatele: Palackého nám. 1, 289 12 Sadská 

IČ, DIČ: 00239721, CZ00239721 

ID datové schránky: trubtz7 

Bankovní spojení: 504348369/0800 (Česká spořitelna, a.s.) 

www stránky zadavatele: http://www.mesto-sadska.cz 

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-sadska 

Kontaktní a pověřená osoba zadavatele 

Název: Ing. Josef Bárta-veřejné zakázky s.r.o., zastoupená Ing. Josefem 

Bártou, jednatelem společnosti 

Adresa sídla, IČ: Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín, IČ: 06704697 

Telefon, e-mail: +420 775 246 523  josef@barta-zvz.cz 

Adresa pro doručování  nabídek:  
Městský úřad Sadská 

Palackého nám. 1 

 289 12 Sadská 
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2.1.1  POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE 

Obdobně jako dle ustanovení § 43 zákona zadavatel pověřil plnou mocí výkonem 

zadavatelských činností pro tuto veřejnou zakázku společnost Ing. Josef Bárta –veřejné 

zakázky s.r.o., se sídlem Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČ: 06704697 zastoupenou 

Ing. Josefem Bártou, jednatelem společnosti (dále: „pověřená osoba zadavatele“). Tato 

pověřená osoba zadavatele zastupuje zadavatele ve všech úkonech v průběhu tohoto 

výběrového řízení, kromě úkonů jmenovaných v ustanovení § 43 odst. (2) zákona obdobně. 
 

2.1.2  DORUČOVÁNÍ OSTATNÍ KORESPONDENCE 

Zadavatel či jeho pověřená osoba ke komunikaci s dodavateli-účastníky využije i 

elektronických prostředků ve formě zpráv prostřednictvím elektronické pošty (e-mailových 

zpráv), pokud to povaha a rozsah dokumentů bude umožňovat. Účastník je povinen, pokud 

tyto prostředky má zřízeny, tyto udržovat v provozuschopném stavu a zabezpečit 

bezproblémový a včasný příjem a zpracování těchto zpráv adresovaných 

dodavateli/účastníkovi. V opačném případě zadavatel nemůže ručit za újmu způsobenou 

dodavateli/účastníkovi z těchto příčin a v těchto případech. 

Pokud dodavatel-účastník ke korespondenci využije e-mailovou adresu jeho pověřené osoby, 

v záhlaví takovéto doručované zprávy musí být dodavatelem/účastníkem uvedeny 

identifikační údaje této VZ (minimálně název VZ) název dodavatele/účastníka a jméno jeho 

kontaktní osoby pro další jednání v průběhu výběrového řízení.  

V případě využití doručování zpráv zadavateli či jeho pověřené osobě v elektronické formě je 

doporučeno takovéto zprávy opatřit zaručeným elektronickým podpisem či značkou. 

Kromě doručování nabídek bude veškerá korespondence v průběhu tohoto výběrového řízení 

vyřizována prostřednictvím zástupce pověřené osoby zadavatele- Ing. Josefa Bárty pro průběh 

tohoto výběrového řízení. 

 

2.2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

2.2.1 Předmětem této VZ je: 

a) dodání počítačového programu s částmi:  

5.1.1.1 Ekonomický systém města  

5.1.1.2 Evidence obyvatel a volby 

5.1.1.3 Matrika  

5.1.1.4 Vidimace a legalizace 

5.1.1.5 Spisová služba 

5.1.1.6 Evidence smluv 
 

b) Součástí předmětu této VZ bude i převod dat z databáze Objednatele ze stávajícího IS do 

databáze nového PC SW v těchto částech: 

 Majetek – celá evidence 

 Matrika – celá evidence 

 Poplatky – pouze neuhrazené poplatky 

 Účetnictví – počáteční stavy, rozpočet, případně obraty pomocí vět 5,6 
 

 

c) Bude poskytována technická a systémová podpora, údržba a servis včetně aktualizací PC 

SW od pořízení dodávky programu po dobu 4 let. 

Rozsah vymezení předmětu této části VZ je dán všemi položkami uvedenými v Příloze č. 7 

ZD s názvem: “Sestavení nabídkové ceny“. 
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2.2.2 Podrobné vymezení technických podmínek zadavatele pro tuto VZ, jež jsou závazné pro 

sestavení nabídky účastníka, jsou uvedeny v části 5.1.1. této ZD. 

2.2.3 Předmět plnění VZ zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření 

nutných k zajištění celé zakázky-  náklady na dopravu a manipulaci, ubytování, stravné a 

cestovné, pojištění, autorské poplatky, licence, daně a cla včetně nákladů na změnu kurzu 

české měny k zahraničním měnám.   

Mimo vlastní provedení dodávky a poskytovaných služeb při jejich zprovoznění a uvedení do 

provozu včetně dodaného PC SW vybavení je tedy součástí předmětu VZ dále zejména: 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 

provedení zakázky, koordinační a kompletační činnost celého předmětu VZ, 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k přejímce a 

 zaškolení obsluhy dodávaného SW vybavení. 

2.2.4 Předmět VZ je dále specifikován všemi zadávacími podmínkami veřejné zakázky včetně 

vysvětlení a změn ZD a nabídkou vybraného dodavatele-Zhotovitele. 

2.2.5 Předpokládaná hodnota VZ: zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této VZ na 

základě průzkumu trhu ve výši 1,8 mil. Kč bez DPH. 

 

2.3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Místo plnění/realizace: Místo plnění této VZ je Městský úřad Sadská 

Okres, stát: CZ0208, Nymburk, CZ 

Předpokládaný termín realizace VZ: září 2018 - prosinec 2018 

Limitní termín dokončení předmětu VZ: -dodání a implementace PC SW s převodem dat z IS zadavatele 

maximálně do 30. 9. 2018 

-zkušební provoz do 31. 12. 2018 

2.3.1 Pod pojmem „limitní termín dokončení předmětu VZ“ se rozumí den, který zadavatel 

připouští jako maximálně poslední možný termín dokončení celého předmětu plnění dodávky. 

Rozumí se tím den, kdy předmět plnění dodávky bude protokolárně předán Zhotovitelem a 

převzat zadavatelem -Objednatelem po odstranění všech vad a nedodělků a po uplynutí doby 

zkušebního provozu PC SW=ověřovacího provozu. Doba provedení předmětu plnění dodávky 

počíná běžet ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a končí dnem 

protokolárního předání a převzetí kompletního předmětu plnění dodávky po odstranění 

poslední vady a nedodělku a uplynutí doby zkušebního provozu dodávaného PC SW, tedy 

maximálně do 31. 12. 2018.  

Po instalaci a oživení systému včetně převodu dat ze stávajícího IS zadavatele, bude zahájen 

ověřovací provoz dodaného PC SW v době od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.  
 

2.3.2 Při zpracování nabídky musí dodavatel respektovat v souvislosti s lhůtou plnění veřejné 

zakázky následující podmínky: 

-Termín zahájení plnění veřejné zakázky je kromě podmínek uvedených v předchozí části 

podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním kupní smlouvy. Termín 

podpisu kupní smlouvy zadavatelem se předpokládá do 30. 4. 2018 za těchto předpokladů:  
- pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti či události a nebudou zadavatelem řešeny, pokud 

nebudou vzneseny dotazy zadavatele na účastníka k objasnění částí nabídky či k mimořádně nízké 

nabídkové ceně a dojde k standardní součinnosti vybraného dodavatele při uzavření smlouvy. 

 

2.4. VÝKAZ VÝMĚR 

Zadávací dokumentace výkaz výměr neobsahuje. 
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2.5. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

2.5.1 Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím  

podmínkám=vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná. Zadavatel preferuje 

elektronické doručování žádosti prostřednictvím e-mailu.  

2.5.2 Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytne vysvětlení 

zadávací dokumentace účastníkovi i všem v té době známým účastníkům. 

2.5.3. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí účastník nejpozději do 4. 4. 2018 do 

14,00 hodin na adresu pověřené osoby zadavatele Ing. Josefa Bárty. Na dotazy podané po 

uplynutí této lhůty nemusí být zadavatelem reagováno. 

2.5.4 Zadavatel doporučuje účastníkům, aby svou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

doručili stanoveným způsobem zadavateli včas v takovém termínu, aby účastník obdržel 

odpověď od zadavatele na svoje dotazy v době, kdy může obsah odpovědí zadavatele ještě 

využít pro sestavení své nabídky.  

2.5.5 Pokud byly zadavatelem odeslány účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace, které 

nebudou v nabídce účastníka zohledněny, takováto nabídka může být z dalšího průběhu 

výběrového řízení vyřazena. 

 

2.6. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Prohlídka místa plnění této veřejné zakázky nebude organizována.  

 

2.7. PODDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY 

Zadavatel stanovuje, že dodání a implementace PC SW nelze plnit prostřednictvím 

poddodavatele. Následný servis a uživatelská podpora lze plnit prostřednictvím 

poddodavatele. 

2.8. POSKYTNUTÍ ÚPLNÉ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Vyzvaní účastníci obdrží kompletní zadávací dokumentaci bezplatně v elektronické formě, 

ostatním dodavatelům je poskytnuta v téže formě ke stažení na úřední desce zadavatele. 

 

2.9. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Účastník je vázán svojí nabídkou po dobu minimálně 60ti kalendářních dnů ode dne konce 

lhůty k podání nabídek. 

 

2.10. ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Při změně či doplnění zadávací dokumentace zadavatel postupuje obdobně dle části 2.5 této 

ZD. 

 

2.11. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU 

Obdobně dle ustanovení § 100 zákona si zadavatel vyhrazuje právo využít tyto změny 

závazku: 

2.11.1 Zadavatel si vyhrazuje změnit dodavatele v průběhu plnění předmětu VZ–plnění 

závazku ze smlouvy z těchto důvodů: 
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1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem v průběhu trvání plnění předmětu 

VZ-předmětu uzavřené smlouvy nebo 

2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem v průběhu trvání plnění předmětu 

VZ-předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona obdobně či 

z důvodů uvedených v uzavřené smlouvě s dodavatelem při neplnění povinností 

dodavatele. 

2.11.1.1 Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová 

smlouva k plnění předmětu této VZ bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila 

na druhém pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto 

dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, 

či dalším pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“). 

2.11.1.2 Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní 

zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu VZ-předmětu smlouvy. 

Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol 

s jasně definovaným a zdokumentovaným soupisem již provedených dodávek na předmětu 

zakázky předchozím zhotovitelem. 

2.11.1.3 Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a 

k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před 

uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto 

výběrového řízení jako pro původně vybraného dodavatele. 

2.11.1.4 Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět VZ za cenu 

nabídky prvního vybraného dodavatele-to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena 

první smlouva k plnění předmětu této VZ. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí 

vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele 

umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až 

do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí. Pokud žádný ze všech 

vyzvaných dodavatelů na uvedenou podmínku respektování nabídkové ceny prvního 

vybraného dodavatele nepřistoupí, je právem zadavatele přistoupit k uzavření smlouvy 

s dalším dodavatelem v pořadí za cenu předmětu VZ dle jeho nabídky. Pokud nebude 

uzavřena smlouva s tímto dalším dodavatelem v pořadí i za splnění podmínky respektování 

jeho nabídkové ceny, je právem zadavatele takto obdobně postupovat i u dalších dodavatelů, 

než bude uzavřena nová smlouva. 

2.11.1.5 Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto 

dodavatelem předložená rekapitulace sestavení nabídkové ceny-rozpočtu, která bude 

respektovat stav rozpracovanosti předmětu smlouvy, to znamená, že bude obsahovat pouze 

takové položky předmětu dodávek, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému 

dokončení celého předmětu smlouvy dle zadávacích podmínek. Tento rozpočet bude součástí 

smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto rozpočtu se stává i cenou předmětu dodávek- 

předmětu smlouvy. 

2.11.1.6 Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují 

k rozsahu či době plnění, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové 

době a rozsahu plnění předmětu smlouvy vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu 

dodávek. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou 

zejména například doba plnění, rozsah plnění, záruční podmínky pro již dodané části 

předmětu dodávek. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním 

vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu 

smlouvy. 
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3. POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

3.1. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

3.1.1 Nabídková cena bude zpracována v členění podle věcného členění zakázky. Celková 

nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez daně z přidané 

hodnoty (dále jen: „DPH“), výši DPH zvlášť a cenu celkem včetně DPH. Celková nabídková 

cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu nabídky -viz. Příloha č. 1 této ZD. 

3.1.2 Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné 

zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na ubytování, stravné a dopravu 

pracovníků, náklady na jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky uvedené viz dle 

části 2.2.3 ZD).  

3.1.3 Nabídková cena je nejvýše přípustnou cenou, pokud ZD nestanovuje jinak a musí dále 

obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru až do doby dokončení předmětné 

zakázky. Možné změny výše ceny, které vycházejí z nabídkové ceny, podrobně upravují 

obchodní podmínky pro tuto VZ. 

3.1.4 Účastník prokazuje svoji nabídkovou cenu v nabídce předložením vyplněné Přílohy č. 

7- Sestavení nabídkové ceny této ZD – s uvedením celkové ceny bez DPH, výše DPH a ceny 

celkem včetně DPH; položkami této rekapitulace jsou sestavené nabídkové dílčí ceny pro 

jednotlivé položky předmětu plnění dodávky v obsahu vymezení technických podmínek a 

požadavků dle části 5.1 této ZD v souladu s obchodními podmínkami dle části 4 této ZD.  

Podmínky a pokyny k využití Přílohy č. 7 této ZD (dále i: „tabulky“) pro sestavení nabídkové 

ceny jsou následující: 

3.1.4.1 Účastník pro jednotlivé položky tabulky uvede dílčí nabídkovou jednotkovou cenu pro 

jednotlivé dílčí části plnění předmětu této VZ. Cena za danou položku předmětu plnění 

dodávky je dána součinem jednotkové ceny a počtem jednotek. 

3.1.4.2 Součtem dílčích nabídkových cen je dána celková nabídková cena v Kč bez DPH této 

VZ, ke které bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. 

3.1.4.3 Další úpravy, přepisy či doplňování tabulky účastníkem mohou být zadavatelem 

považovány za nesplnění zadávacích podmínek. 

 

3.2. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT NABÍDKOVOU CENU 

3.2.1 Změna výše nabídkové ceny je možná pouze v případě těchto objektivních podmínek: 

- zadavatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo 

kvalitě dodávek a služeb uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši 

nabídkové ceny; následně bude o tomto uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se 

zákonem. 

Jiné podmínky pro změnu nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 

3.2.2 V případě, že se při plnění zakázky vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další 

služby či dodávky (dodávky či služby nezahrnuté v ZD), které bude nezbytné provést pro 

řádné splnění účelu VZ, bude jejich zadání řešeno obdobně s ustanoveními § 222 zákona. 
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3.3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.3.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena 

na maximálně 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu dodavatelem-

zhotovitelem. 

3.3.2 Cena dle smlouvy za dodaný a implementovaný PC SW bude uhrazena jednorázově po 

splnění předmětu plnění kompletní dodávky na základě vzájemně odsouhlaseného 

předávacího protokolu mezi smluvními stranami. 

3.3.3 Tyto a ostatní platební podmínky jsou zahrnuty v zadavatelem stanovených závazných 

obchodních podmínkách vymezených v části 4. této ZD. 

 

 

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

4.1 Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky obdobně ve 

smyslu ustanovení § 37, odstavec (1), písmeno c) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro 

veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu Smlouvy o dílo (dále: 

„smlouva“).  

4.2 Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Smlouva musí 

respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které 

by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. 

4.3 V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné 

nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené 

v části 2.5 této ZD. 

4.4 Zadavatel požaduje pro plnění předmětu této VZ tyto níže uvedené obchodní podmínky, 

které musí být dodavatelem respektovány a zapracovány v uvedeném znění do smlouvy. 

4.5 Obchodní podmínky pro tuto VZ v podobě předepsaného návrhu smlouvy jsou 

zadavatelem vymezeny v Příloze č. 2 této ZD, které musí povinně dodavatel využít pro 

sestavení návrhu smlouvy za výše uvedených podmínek. 

4.6 Pokud má dodavatel ve smlouvě něco doplnit, předepsaný návrh smlouvy tato místa 

doplnění vyznačuje takto:  …xxx… 

Dodavatel do smlouvy musí doplnit: 

- identifikační a kontaktní údaje zhotovitele 

- cenu předmětu plnění smlouvy 

- datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za zhotovitele 

4.7 Tento návrh smlouvy bude následně ve shodném obsahu podkladem uzavíraného 

smluvního vztahu mezi zadavatelem - objednatelem a vybraným dodavatelem - zhotovitelem.  

4.8 Nezbytnou součástí vlastní uzavírané smlouvy s vybraným dodavatelem na základě 

rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele budou následně tyto níže uvedené přílohy: 

PŘÍLOHA SMLOUVY č. 1 Sestavení nabídkové ceny (dle Přílohy č. 7 této ZD) 

PŘÍLOHA SMLOUVY č. 2 Technické vymezení předmětu plnění dodávky (dle Přílohy č. 6 

této ZD) 

 

Pozn: PŘÍLOHY SMLOUVY nemusí dodavatel opakované vkládat do nabídky jako 

součást návrhu kupní smlouvy.  
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5. TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

5.1. OBSAH A STANOVENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

5.1.1 Kvalitativní parametry a požadavky, technické a jakostní ukazatele požadovaného zboží 

(PC SW) a technické podmínky dodávky a souvisejících služeb včetně dalších technicko -

jakostních požadavků zadavatele k plnění předmětu této VZ a k sestavení nabídky jsou dány 

všemi níže uvedenými technickými specifikacemi a podmínkami. Tyto podmínky, parametry 

a všechny požadavky zadavatele obsažené v této části 5.1 ZD jsou pro dodavatele k sestavení 

jeho nabídky a nabídkové ceny závazné.  
 

5.1.1.1. Ekonomický systém města 
Předmětem veřejné zakázky je nahrazení současných programů Gordic Win komplexním databázovým 

ekonomickým informačním systémem, který by umožnil rozšíření práce s jednotlivými agendami. Součástí 

dodávky je předimplementační analýza, instalace potřebného softwaru, převod dat některých agend a školení 

uživatelů.  

 

Základní požadavky: 

• Programová aplikace provozovaná na aplikačním serveru s operačním systémem Windows Server 2008  a 

vyšší. 

• Klient provozovaný na počítači s operačním systémem Windows 7 a vyšší. 

• Splnění legislativních  požadavků na vedení ekonomických agend. 

• Umožní nastavování přístupu uživatelů k jednotlivým programům včetně možnosti nastavovat vlastnosti 

programů individuálně pro každého uživatele. 

• Aplikace budou součástí modulárního systému, tj. bude použitelné samostatně, ale budou navazovat na 

ostatní agendy IS.  

 

Vedení účetnictví a rozpočtu: 

Přístup pro 3 uživatele.  

o Účetnictví musí umožňovat vedení kompletní účetní a daňové evidence města včetně vedení 

pomocného analytického přehledu.  

o Systém musí dovolit pracovat souběžně s několika otevřenými účetními obdobími. Roční uzávěrka 

musí automaticky přenášet konečné stavy uzavřeného roku do počátečních stavů roku nového. 

o Systém musí umožňovat export dat do MS Excelu.  

 

Dokladová evidence: 

o Uživatelsky definovaný číselník dokladových řad. 

o Přednastavené typy účetních dokladů (došlé faktury, vydané faktury, pokladní doklady, bankovní 

výpisy, vnitřní doklady a další).  

o Přístup k dokladům musí být řízen uživatelskými právy nastavitelnými na úrovni dokladových řad. 

o Pořizování zaúčtování dokladů musí být podporováno a kontrolováno číselníky účtového rozvrhu, 

rozpočtové skladby podle platné legislativy.  

o Definice vlastních číselníků pro další analytická členění účetních zápisů.  

o Pořízení DPH k dokladu je podpořeno číselníkem typů DPH. Evidenční záznam o DPH na dokladu 

musí obsahovat informaci o daňových přiznáních, do kterých byl záznam zařazen. 

o Při pořízení údajů pro PAP– program automaticky naplňuje známé hodnoty. Pořízení je podpořeno 

číselníky a kontrolami. 

o Opravy dokladů v uzavřených obdobích musí být prováděno transparentně pomocí opravných dokladů 

spojených vazbou s opravovaným dokladem. 

 

Výkaznictví: Aplikace musí umožnit vytváření celostátně platných výkazů ve formátu PDF a XML. 

Odesílání výkazů musí být podporováno do CSÚIS i e-mailem. Výkaznictví musí obsahovat systém 

kontrolních vazeb, algoritmus vnitrovýkazových a mezivýkazových kontrol.  
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Sestavy: Účetnictví musí obsahovat možnost volitelných tiskových sestav poskytujících informace jak z 

účetnictví, tak i schváleného rozpočtu. 

 

Banka:  
o Umožňuje párování plateb s evidovanými doklady. 

o  Úhrada pohledávek z modulu Příjmové agendy přímým výběrem dle jména/názvu, čp. 

 

Opravné položky:  
o Účetnictví musí poskytovat nástroj pro vytváření opravných položek k pohledávkám 

s automatickým vytvářením dokladů se zaúčtováním opravné položky. 

o  Při úhradě pohledávky nástroj navrhne odúčtování opravné položky. Součástí musí být 

možnost nastavit počáteční stavy. 

 

Fakturace: Vytváření faktur je podporováno ceníkem s možností nastavení zaúčtování předpisu, úhrady a 

DPH. Tisk faktury musí být realizován pomocí uživatelsky nastavitelné šablony faktury.  

 

Rozpočet: Musí umožňovat komfortní pořízení rozpočtu i rozpisu rozpočtu. Rozpočtové změny se musí 

automaticky číslovat a program musí automaticky rozlišit, zda se jedná o rozpočtové opatření nebo změnu 

rozpisu a číslovat změny ve dvou číselných řadách. Program musí hlídat plnění rozpočtu dle nastavené 

parametrické hodnoty.  

 

Pokladna:   

Přístup pro 6 uživatelů 

o Přímá integrace do účetnictví, bez nutnosti uzavírat pokladní dávky. 

o Párování plateb s evidovanými doklady.  

o Možnost práce s ceníkem (zpracování přednastavených položek).  

o Úhrada pohledávek z modulu Příjmové agendy přímým výběrem dle jména/názvu, čp. 

 

Homebanking: 

Přístup pro 3 uživatele 

o Napojení na elektronické bankovnictví Česká spořitelny. 

o Vytváření elektronických příkazů k úhradě a stahování výpisů. 

o Automatické párování transakcí bankovního výpisu podle variabilního symbolu a částky s doklady 

evidovanými v účetnictví a s pohledávkami z modulu Příjmové agendy. 

 

 

DPH: 

Přístup pro 2 uživatele 

o Program musí obsahovat komplexní zpracování DPH. 

o Evidence DPH na jednotlivých dokladech. 

o Vytváření daňových přiznání (včetně opravných a dodatečných) a kontrolních hlášení. 

o Roční vypořádání s úpravou odpočtu a automatickým výpočtem zálohového koeficientu na další 

období. 

 

 

Příjmové agendy: 

Přístup pro 3 uživatele 

Aplikace umožní: 

o Evidence a zpracování místních poplatků i dalších typů příjmů, které vyplývají ze smluvních vztahů. 

o Evidence poplatníků a jejich poplatkových a smluvních povinností.  

o Zpracování příjmů v režimu zálohy a vyúčtování. Tisk vyúčtovacích faktur. 

o Kategorizace typů příjmů s možností nastavení zaúčtování. 

o Přístup k evidenci a předpisům je řízen uživatelskými právy definovanými na úrovni typů příjmů. 

o Vytváření předpisů jednotlivě i  hromadně. 

o Zaúčtování předpisů plateb s možností přímého importu dokladů do účetnictví.  

o Vytváření platebních výměrů. 

o Tisk složenek. 

o Načtení poplatníků z modulu Registr obyvatel. 

o Možnost exportu dat do MS Excel. 
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Evidence majetku: 

Přístup pro 3 uživatele 

Aplikace umožní: 

o Evidence jednotlivých karet majetku s potřebnými evidenčními údaji i s vazbou na účetní evidenci. 

o Provádění změn v evidenci majetku pomocí pohybů. 

o Výpočet odpisů podle Českého účetního standardu 708. 

o Výpočet rozpouštění transferů. 

o Tisk inventurních sestav podle zvoleného třídění. 

o Možnost načítání dat o pozemcích z ČUZK a jejich zpracování do majetkové evidence. 

o Zaúčtování odpisů a rozpouštění transferů. 

o Možnost exportu dat do MS Excel. 

 

Mzdy: 

Přístup pro 2 uživatele 

Aplikace umožní: 

o Zpracování platů i odměn volených zastupitelů a členů komisí dle platné legislativy. 

o Možnost evidence více pracovních vztahů k osobní kartě. 

o Evidence čerpání dovolené.  

o Možnost připojit  ke kartě pracovního vztahu libovolné množství elektronických dokumentů. 

o Evidence práce přesčas a pracovních pohotovostí.  

o Automatické generování mzdových složek dle zadaných prvotních evidencí (harmonogram pracovní 

doby, neodpracovaná doba, přesčasy, pohotovost...) v měsíčním zpracování. 

o Platové výměry a sledování platových postupů. 

o Možnost zařazení pracovního vztahu do nákladového střediska.  

o Sledování mzdových nákladů za střediska. 

o Hlášení a elektronická komunikace se OSSZ a ZP. 

o Příkazy k úhradě. 

o Roční zúčtování daně. 

o Evidence a výpočet exekučních srážek. 

o Vazba na insolvenční rejstřík. 

o Statistická hlášení ISP a P2-04. 

o Elektronické výplatní lístky, včetně odesílání e-mailem a zaheslování PDF. 

o Automatické zaúčtování mezd s přímým exportem do účetnictví. Zaúčtování musí umožňovat velmi 

podrobné nastavení výjimek pro celý pracovní vztah, odměny, příplatky. Zaúčtování musí podporovat 

účtování pracovních vztahů typu VPP, kde je čerpána dotace od Úřadu práce 

o Možnost exportu dat do MS Excel. 

 

 

5.1.1.2 Evidence obyvatel a volby 
 

Přístup pro 1 uživatele 

Aplikace umožní: 

 Evidenci obyvatel města. 

 Zadávání událostí a změn – přistěhování, odstěhování, přestěhování, narození, úmrtí, změny osobních 

údajů. 

 On-line propojení do základních registrů. 

 Sledování změn v základních registrech podle AIFO. 

 Aktualizace dat ze změnových dávek ze základních registrů. 

 Tvorbu a tisk volebních seznamů. 

 Přehled jubileí. 
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5.1.1.3 Matrika 

  

Přístup pro 1 uživatele 

Aplikace umožní: 

 Elektronicky vedené matriční knihy, včetně oprav zápisů, dodatečných záznamů a oprav, vynechávání 

listů i podtečkování opravovaných údajů. 

 Napojení na základní Registr obyvatel s možností převzít účastníky matričních událostí do formulářů. 

 Evidence tiskopisů rodných, oddacích a úmrtních listů. 

 Tisk matričních dokladů, matričních listů. 

 Zpracování a tisk dotazníku k uzavření manželství, protokolu, osvědčení pro církevní sňatek. 

 Opisy matričních dokladů, včetně těch neevidovaných v elektronické matriční knize. 

 Hlášení pro Český statistický úřad ve formátu XML. 

 

 

5.1.1.4 Vidimace a legalizace 
 

Přístup pro 1 uživatele 

Aplikace umožní: 

 Vedení vidimačních a legalizačních knih. 

 Tisk ověřovacích doložek a štítků dle platné legislativy. 

 Napojení na základní Registr obyvatel s možností převzetí údajů do formuláře. 

 

 

5.1.1.5 Spisová služba 
 

Přístup pro 18 uživatelů 

Aplikace umožní: 

 Zpracování listinných i elektronických dokumentů a spis v celém jejich životním cyklu. 

 Skenování dokumentů. 

 Napojení na datovou schránku včetně vyhledávání datových schránek pro subjekty. 

 Konverze z moci úřední. 

 Napojení na CzechPOINT – evidence výpisů. 

 Vytváření dokumentů z uživatelsky upravitelných šablon. 

 Převod do PDF. 

 Podpora elektronického podepisování dle eIDAS. 

 Žádosti o podpis a schválení. 

 Vazba na VITA SW - Stavební úřad. 

 Spisovna. 

 Skartační řízení včetně vytváření SIP balíčků. 

 

5.1.1.6 Evidence smluv 
 

Přístup pro 1 uživatele 

Aplikace umožní: 

 Umožní evidenci údajů o smlouvách dle uživatelsky nastavitelných kategorií. 

 Integrované skenování. 

 Evidence položek smlouvy s cenou. 

 Evidence potenciálních pohledávek a závazků. 

 Možnost zveřejnit smlouvy v Registru smluv. 

 

5.1.1.b Převod dat 
 

Zadavatel požaduje převod dat ze stávajícího IS v tomto rozsahu: 

 Majetek – celá evidence 

 Matrika – celá evidence 
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 Poplatky – pouze neuhrazené poplatky 

 Účetnictví – počáteční stavy, rozpočet, případně obraty pomocí vět 5,6 
 

Pro ostatní agendy se data nepřevádějí. Zadavatel garantuje nezbytnou součinnost stávajícího 

dodavatele IS. 
 

 

5.1.1.c Požadavky na zajištění servisní a systémové podpory po dobu platnosti smlouvy 

 Update programového vybavení v návaznosti na změny legislativních předpisů závazných pro 

zákazníka, v termínech daných jejich účinností,  

 průběžná distribuce nových verzí včetně dodatků uživatelské dokumentace,  

 aktualizace aplikací musí probíhat přes internet bez nutnosti návštěvy technika,   

 telefonická zákaznická podpora pro řešení provozních problémů vzniklých při užívaní produktu 

zadavatelem, technických problémů, poradenství a konzultace, 

 reakce poskytovatele v případě havárie programového vybavení u zákazníka do 48 hodin od nahlášení 

havárie, 

 systémová technická podpora. 

 

V případě, že Objednatel překročí rozsah služeb sjednaný v rámci paušálu dle dílčí ceny uvedené 

v položce č.5 Přílohy č.7 této ZD, náleží Zhotoviteli odměna ve výši maximálně 1200 Kč bez DPH 

za 1 hodinu a osobu práce. V této sazbě jsou započítány veškeré další související náklady 

s poskytováním služeb sjednaných nad rámec smlouvy včetně nákladů na dopravu, stravné, 

manipulace, ubytování, telekomunikační a reprodukční náklady a podobně. 

Pokud účastník v článku IV, odstavce 2 části B návrhu smlouvy uvede vyšší částku sazby za 1 

hodinu práce než je výše uvedená, takováto nabídka může být zadavatelem vyřazena z dalšího 

průběhu výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. 

 

 

5.1.2 Dodavatel je povinen do nabídky vložit Přílohu č. 6, která je čestným prohlášením 

dodavatele, že jím dodávané zboží = PC SW všechny uvedené podmínky, parametry či 

požadavky zadavatele na dodávaný PC SW splňuje. 

5.1.3 Pokud tak nebude učiněno či dodavatel pro jeho dodávaný PC SW tyto všechny 

podmínky a požadavky zadavatele dle Přílohy č. 6 této ZD nesplňuje, takováto nabídka může 

být z výběrového řízení vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. 

5.1.4 Veškeré návody k užití, manuály, specifikace produktu a technologie, které bude 

zhotovitel předkládat objednateli, požaduje zadavatel předkládat v českém (případně 

slovenském) jazyce. 

5.1.5 Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy k 

předložení přístupu na demoverzi dodávaného PC SW nebo přístupu do IS zkušební verze již 

dodaného PC SW u jiného objednatele nebo jiného způsobu ověření, ze kterých je možné 

prokazatelně zjistit, že technické parametry a vlastnosti požadované zadavatelem dle části 5.1 

ZD budou splněny.  

 

5.2. ODKAZY NA OBCHODNÍ NÁZVY 

Požadavky nejsou zadavatelem definovány. 
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5.3. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Při realizaci předmětu této VZ musí vybraný dodavatel-prodávající respektovat a dodržovat 

tyto zvláštní podmínky a okolnosti: 

 Příslušná část PC SW bude objednateli nainstalována a zapojena nejprve k ověřovacímu 

provozu (kromě některých funkcionalit SSL, vazba na VITA, ISDS aj) a poté předána 

k plnému provozu a využívání se všemi požadovanými funkcemi. 

 Provoz a plné využívání dodávaného PC SW musí být plně kompatibilní se stávajícím 

programovým vybavením městského úřadu uvedeným v části 5.1.1 této ZD. 

 

6. POŽADAVKY PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 

6.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem uzavření smlouvy 

v tomto výběrovém řízení. Pokud jsou v další části této ZD uvedeny odkazy na ustanovení 

zákona, jedná se pouze o obsahové vymezení požadavků zadavatele bez aplikace příslušného 

ustanovení v režimu a dle tohoto zákona, neboť postup výběru dodavatele v tomto výběrovém 

řízení není zadávacím řízením dle ustanovení § 3 zákona. Zadavatel tedy při použití 

příslušného § označuje u tohoto slovo „obdobně“ pro zdůraznění výše uvedeného. 

 

6.2. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY  

Kvalifikovaným dodavatelem=účastníkem pro plnění této zakázky je dodavatel, který: 

a) splní základní způsobilost  

b) splní profesní způsobilost 

c) prokáže technickou kvalifikaci 

 

6.2.1. Základní způsobilost dle § 74 zákona obdobně 

I. Základní způsobilost splňuje dodavatel, na kterého se nevztahuje žádný z případů 

uvedených v ustanovení § 74, odst. (1), písm. a) až písm. e) zákona obdobně. 
 

II. Prokázání splnění základní způsobilosti 

Splnění výše uvedených požadavků zadavatele na prokázání splnění základní způsobilosti 

prokáže účastník pro tuto zakázku podle části I. předložením čestného prohlášení s využitím 

vzoru, který je součástí této ZD jako Příloha č. 4. 

 

6.2.2. Profesní způsobilost obdobně dle § 77 zákona 

Splnění profesní způsobilosti prokáže v této zakázce účastník, který předloží: 

a) obdobně dle § 77, odst. (1) zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo 

jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a současně 

b) obdobně dle § 77, odst. (2), písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 

právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, to znamená doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění opravňující dodavatele poskytnout a implementovat 

zadavateli předmět plnění dodávky této VZ, to znamená dodat a implementovat PC SW a poskytovat 

zadavateli následné služby systémové podpory a servisu po uzavření smlouvy. 
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Dodavatel musí minimálně předložit příslušné živnostenské oprávnění na poskytování počítačového 

softwaru. 

 

V případě prokázání splnění profesní způsobilosti dle bodu b) pomocí třetí osoby-poddodavatele, 

v tomto případě dodavatel v nabídce doloží i písemný závazek poddodavatele k plnění části zakázky 

poddodavatelem dle Přílohy č. 5 této ZD. 

 

 

6.2.3. Technická kvalifikace obdobně dle § 79 zákona 
 

Způsob a rozsah prokázání splnění kvalifikace 
Účastník předloží minimálně 3 osvědčení objednatelů zakázek, které musí obsahovat údaj o tom, že 

jako dodavatel za posledních 5 let realizoval (řádně dokončil) alespoň tři zakázky na dodávku a 

implementaci programového vybavení agendy městských či obecních úřadů s velikostí obce či města 

nad 3 tisíce obyvatel. 

Prokázání splnění této části kvalifikace nelze doložit prostřednictvím třetí osoby a dodavatel je musí 

prokázat pouze sám. 

Osvědčení objednatele, které vystaví účastník sám sobě, či jsou vystavená objednatelem, v níž má sám 

majetková práva, či objednatele jinak ovládá, či jsou objednatel a účastník jinak propojeny v podobě 

konkrétních osob či zájmů, nebudou zadavatelem akceptovány.  

 

 

6.3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI 

6.3.1  Předložení dokladů kvalifikace v nabídce  

V tomto výběrovém řízení se splnění kvalifikačních předpokladů může prokázat v nabídce 

předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel=účastník 

kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.  

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím uzavřením 

předložit zadavateli kopie, či na výslovnou žádost zadavatele, originály nebo úředně ověřené 

kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za 

neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel vyzve k poskytnutí součinnosti 

při uzavření smlouvy účastníka, jehož nabídka se umístila na dalším pořadí analogicky 

a obdobně dle postupu uvedeném v § 125 zákona. 

 

Nesplnění této povinnosti v požadovaném obsahu a rozsahu do zadavatelem stanovené 

přiměřené doby k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných 

dokladů vybraným dodavatelem se může považovat za neposkytnutí součinnosti k uzavření 

smlouvy a k uzavření smlouvy může být vyzván další účastník, jehož nabídka se umístila na 

dalším pořadí a to způsobem dle předchozího odstavce. 

6.3.1.1 Účastník může doložit v nabídce k prokázání splnění kvalifikace pouze čestné 

prohlášení o splnění všech požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace. Pro toto 

prohlášení účastník využije vzor prohlášení, který je Přílohou č. 3 této ZD.  

6.3.1.2  Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva před uzavřením smlouvy 

předloží kopie, originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů k prokázání splnění 

kvalifikace: 

I. K prokázání základní způsobilosti bude vybraným dodavatelem dle části 6.2.1. této ZD 

předloženo: 
 - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
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II. K prokázání profesní způsobilosti bude vybraným dodavatelem dle části 6.2.2. této ZD 

předloženo: 
 - výpis z obchodního rejstříku 

 - požadované oprávnění k podnikání 

III. K prokázání technické kvalifikace bude vybraným dodavatelem dle části 6.2.3. této ZD 

předloženo: 
- 3 osvědčení objednatele o řádném plnění zakázky  

 

- případně doklady kvalifikace jiné osoby (poddodavatele) při prokázání splnění kvalifikace 

touto osobou 

 

6.3.2 Stáří dokladů  

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k datu jeho předložení starší 90 kalendářních dnů. 

 

6.3.3 Posouzení kvalifikace  
Zadavatel může požadovat po účastníkovi, aby písemně objasnil předložené informace či 

doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. 

Účastník je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. 

 

6.3.4 Nesplnění kvalifikace  

Účastník, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být zadavatelem vyloučen z 

účasti ve výběrovém řízení. 

 

6.3.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob -je řešeno a využito obdobně 

ustanovení § 83 zákona 

Dodavatel může prokázat profesní způsobilost požadovanou zadavatelem dle části 6.2.2 

písmen b) této ZD prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen 

zadavateli předložit: 

-prohlášení o základní způsobilosti jiné osoby, 

-doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou včetně případně výpisu z OR 

dle části 6.2.2 písm. a) této ZD a 

-písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 

poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 

veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 

dodavatele.  

Obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za 

plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem a dále musí obsahovat závazek, že jiná osoba 

bude vykonávat příslušné služby či dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace 

vztahuje. Pro písemný závazek jiné osoby může účastník využít i Přílohu č. 5 této ZD. 

 

6.3.6  Prokázání kvalifikace při společné účasti dodavatelů obdobně dle § 82 zákona 

Každý dodavatel prokáže základní způsobilost požadovanou zadavatelem (čestné prohlášení) 

a profesní způsobilost obdobně dle § 77, odst. (1) zákona samostatně každý zvlášť (výpis 

z OR) a alespoň jeden dodavatel musí prokázat kvalifikaci dle části 6.2.2 písm. b) této ZD 

(příslušné ŽO) a jeden z účastníků musí prokázat celou úroveň technické kvalifikace dle části 

6.2.3 této ZD. Sčítání úrovně požadované technické kvalifikace od jednotlivých účastníků při 

podání jejich společné nabídky k dosažení požadavku rozsahu technické kvalifikace není 

možné. 



 Město Sadská 
                          Palackého nám. 1, 289 12 Sadská, IČ: 00239721 

                   tel.: +420 325 546 600, e-mail: info@mesto-sadska.cz, http://www.mesto-sadska.cz/, IDDS: trubtz7 
 

Výzva-Zadávací dokumentace Stránka 21 
 

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 

7.1. POŽADAVKY NA FORMU ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 

7.1.1 Nabídka bude zpracována v českém jazyce v  písemné formě v listinné podobě. Nabídka 

bude vyhotovena a podána v jednom originálním vyhotovení a zadavatel doporučuje případně 

i v jedné kopii vyhotovení (kopie nabídky není však podmínkou zadavatele, záleží na 

uchazeči, zda kopii nabídky vyhotoví a přiloží do obálky a v tomto případě nepředložení 

kopie nabídky nebude důvodem k vyřazení nabídky z dalšího průběhu výběrového řízení). 

Příslušné vyhotovení nabídky bude poté na vrchní straně jasně a viditelně označeno: 

„ORIGINÁL“ či „KOPIE“. Nabídka bude posuzována a hodnocena dle vyhotovení nabídky 

„ORIGINÁL“. 

7.1.2. Nabídka v originálním vyhotovení a kopii (včetně dokladů a údajů prokazujících splnění 

kvalifikace a dalších dokladů a údajů dle požadavků zadavatele) bude vložena do  uzavřené 

obálky a zabezpečena tak, aby ji nebylo možné bez porušení otevřít před otevíráním obálek.  

Tato obálka bude jasně a viditelně na lícní straně s doručovací adresou označena:   „SOUTĚŽ 

NEOTVÍRAT“ -  „Dodávka a implementace programového vybavení Městského úřadu 

Sadská“ a bude opatřena obchodním názvem a adresou účastníka a na přelepu podepsaná 

zástupcem/zástupci účastníka. Tato obálka bude po jejím podání účastníkem zadavatelem 

zaevidována a očíslována. 

Pokud bude využito k doručení obálky s nabídkou služeb kurýrních doručovatelů či jiných 

obdobných doručovatelských služeb s vlastními přepravními vnějšími obaly zásilky, je 

povinností účastníka zabezpečit označení těchto vnějších obalů dle výše uvedených 

požadavků zadavatele tak, aby nedošlo k neúmyslnému otevření obálky s nabídkou. Pokud 

takováto vnější obálka nebude takto označena a z tohoto důvodu při otevírání obálky dojde 

omylem i k otevření či porušení vlastní vnitřní obálky s nabídkou, tento účastník, který 

takovou to obálku podal, může být z dalšího průběhu výběrového řízení vyloučen pro 

nesplnění zadavatelem stanovených zadávacích podmínek.  

7.1.3 Doporučuje se, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy 

provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak 

ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně 

vyjmout.  Pro zajištění bezpečnosti nabídky doporučuje zadavatel i následné očíslování všech 

listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou (listem č.1 je Krycí 

list nabídky). Listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé přílohy nabídky číslovány být 

nemusí. 
 

7.2. POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ A OBSAH NABÍDKY 

Nabídka bude sestavena dle níže uvedeného doporučeného obsahu a členěna do 

samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny 

takto: 

Část I. nabídky - Základní údaje k nabídce  
 

Tato část nabídky musí obsahovat: 

I.1 Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ vypracovaný dle Přílohy č. 1 této ZD opatřený 

datem podepsání, podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka. 

I.2 Doklady při podání společné nabídky více dodavateli 
Nabídka podaná společně více dodavateli bude analogicky s ustanovením § 37, odst. (4) a ust. 

§ 103, odst. (1), písm. f) zákona obdobně obsahovat písemnou smlouvu, ujednání, dohodu či 
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jinou listinu uzavřenou mezi všemi dodavateli podávajícími společnou nabídku v originálu či 

úředně ověřené kopii, ve které budou ujednání o vzájemném rozdělení odpovědnosti za plnění 

veřejné zakázky a dále i o vymezeních vzájemných práv a povinností dodavatelů při podání 

nabídky a v průběhu soutěže. Pokud sdružení dodavatelů (či jiná seskupení dodavatelů 

podávajících společnou nabídku) zvolí pro účely soutěže reprezentanta sdružení, budou v této 

části uvedeny i identifikační údaje tohoto reprezentanta pro právnickou nebo fyzickou osobu.  

I.3  Pověřovací listiny 

Při pověření jiných osob k jednání a úkonům souvisejícím s průběhem soutěže, budou 

dodavatelem v této části předloženy kopie listin s tímto pověřením.  

Pokud bude tato listina předložena v nabídce pouze v prosté kopii, zadavatel si vyhrazuje 

právo vyžadovat originál či úředně ověřenou kopii této listiny postupem dle ust. § 122, odst. 

(3) zákona obdobně. 

 

Část II. nabídky -  Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace-viz část 6. ZD 

V tomto výběrovém řízení může být účastníkem v nabídce k prokázání splnění kvalifikace 

vloženo čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady 

požadované zadavatelem splňuje. Účastník pro toto prohlášení potom použije vzoru, jenž je 

Přílohou č. 3 této ZD.  

Pokud účastník této výše uvedené možnosti nevyužije, potom do nabídky musí vložit všechny 

požadované doklady k prokázání splnění kvalifikace dle části 6.2. této ZD. 

 

Část III. nabídky -  Návrh smlouvy viz část 4. ZD 

Tato část nabídky musí obsahovat: 

Návrh smlouvy o dílo, který bude podepsán oprávněnou osobou účastníka jednat za nebo 

jménem účastníka a případně otiskem razítka účastníka s využitím závazného vzoru návrhu 

smlouvy v Příloze č. 2 této ZD v souladu s obsahem částí 4 této ZD. 

 

Část IV. nabídky – Nabídková cena-viz část 3. ZD 

Tato část nabídky musí obsahovat: 

Sestavení nabídkové ceny dle části  3.1  této ZD vložením vyplněné Přílohy č. 7 této ZD.  

 

Část V. nabídky – Ostatní údaje nabídky 

V.1 Tato část nabídky musí obsahovat: 

dodavatelem podepsané Prohlášení dodavatele o splnění technicko - jakostního vymezení 

předmětu VZ dle Přílohy č. 6 této ZD 

V.2 Tato část nabídky může obsahovat: 

Zadavatel žádá účastníky, aby v této části nabídky vložili CD s elektronickou kopií jeho 

kompletní nabídky ve formátu *.pdf a dále s elektronickou formou těchto částí nabídky pro 

potřeby zadavatele ve formátech: 
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- elektronickou formu „Krycího listu nabídky“ dle Přílohy č. 1 a návrhu smlouvy dle Přílohy 

č. 2 ve formátu *.doc nebo *.docx. 

Pokud nebude tato součást nabídky v nabídce obsažena, bude zadavatel o tuto část žádat 

vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy. Tato formální součást nabídky není povinnou 

součástí nabídky a její absence v nabídce nebude důvodem k vyloučení účastníka ani 

vybraného dodavatele. 
 

 

 

7.3. PODÁNÍ NABÍDEK 

7.3.1 Účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku ve výběrovém 

řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém 

řízení prokazuje kvalifikaci.  

7.3.2 Zadavatel vyloučí účastníka, který podal více nabídek samostatně nebo společně s 

jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný 

účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

7.3.3 Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V 

takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka. 

 

7.3.4 Lhůta pro podání nabídky je do 9. 4. 2018 do 14,00 hodin. Adresa pro doručení 

nabídek je adresa zadavatele, která je uvedena v čl. 2.1. této ZD. Místem osobního doručení 

nabídky je podatelna zadavatele na téže adrese. Doručením nabídky se rozumí okamžik 

převzetí nabídky pracovníkem podatelny městského úřadu. 

Osobní doručení nabídek je možné v pracovních dnech a pracovní době městského úřadu 

v době: 

pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 16:30 

úterý  8:00 - 11:00 12:00 - 14:30 

středa  8:00 - 11:00 13:00 - 16:30 

čtvrtek  8:00 - 11:00 12:00 - 14:30 

pátek  8:00 - 11:00  

 

 7.4. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

7.4.1 Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se uskuteční neveřejně.  

7.4.2 Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla 

podána.  

 

7.5. ZADÁNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Nebude uplatněno. 

 

7.6. VARIANTNÍ PLNĚNÍ  

Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. 
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8. HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

8.1. POSOUZENÍ NABÍDEK 

8.1.1 Při posouzení nabídek mohou být zadavatelem uplatněny postupy obdobně dle ust. § 46 

zákona. Při vyloučení účastníka mohou být zadavatelem uplatněny postupy a principy 

uvedené obdobně dle ust. § 48 zákona.  

8.1.2 Pověřená osoba zadavatele může v případě nejasností požádat účastníka o písemné 

vysvětlení nabídky. Zadavatel může nabídku vyřadit, pokud účastník nedoručí vysvětlení či 

doklady ve stanovené lhůtě. Pověřená osoba zadavatele může na žádost účastníka tuto lhůtu 

prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 

8.1.3 Zadavatel či jeho pověřená osoba může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky 

přizvat účastníka na jednání za účelem vysvětlení jeho nabídky.  

8.1.4 Účastníka, jehož nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, vyloučí zadavatel z 

účasti ve výběrovém řízení.  

 

8.2. HODNOTÍCÍ KRITERIUM 

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je obdobně dle ust.  § 114 zákona 

ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení bude provedeno dle: nejnižší celkové nabídkové 

ceny v Kč uvedené bez DPH. 
K hodnocení nabídek v tomto hodnotícím kritériu bude využit údaj o celkové nabídkové ceně 

z návrhu smlouvy, který musí být ve shodě s údaji o celkové nabídkové ceně na Krycím listu 

nabídky a ostatních částech nabídky, zejména s vyplněnou Přílohou č. 7 ZD. 

 

8.3. HODNOCENÍ NABÍDEK 

8.3.1 Bude stanoveno pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší 

celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude nejlépe hodnocená nabídka. 

8.3.2 O posouzení a hodnocení nabídek bude pořízena písemná zpráva, která obsahuje seznam 

posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly z výběrového řízení vyřazeny spolu s 

uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek 

hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií a 

údaj o složení hodnotící komise, pokud bude relevantní.  

8.3.3 Zadavatel umožní všem účastníkům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na 

jejich žádost do Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, 

kopie nebo její opisy či ji zaslat elektronicky. 

 

9. OSTATNÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

 

9.1. OSTATNÍ PODMÍNKY 

9.1.1 Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

Zadavatel z jakéhokoliv důvodu nehradí dodavatelům nebo účastníkům jakékoliv jejich 

finanční a další náklady spojené s tímto výběrovým řízením, včetně případu zrušení soutěže. 
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9.1.2 Účastník podáním své nabídky plně souhlasí se zadávacími podmínkami vymezenými 

touto zadávací dokumentací, případně upřesňujícími informacemi, které byly zadavatelem 

sděleny jako odpovědi na dotazy k zadávacím podmínkám. 

9.1.3 Účastník plně akceptuje podáním své nabídky skutečnost, že její obsah nepodléhá 

režimu utajení. 

9.1.4 Dodavatel bere na vědomí povinnosti zadavatele vyplývající mu z ustanovení § 219 

zákona ohledně zveřejnění údajů o konečné uhrazené ceně zakázky a uveřejnění smluv včetně 

jejich dodatků. 

 

9.2. VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

9.2.1 Zadavatel si pro toto výběrové řízení kromě již uvedených a vyhrazených práv 

v předchozích částech této průvodní textové části ZD vyhrazuje dále tyto práva: 

 v průběhu výběrového řízení upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky, 

 kdykoliv zrušit toto výběrové řízení i bez udání důvodu, 

 ověřit, popřípadě požadovat na účastnících upřesnění informací deklarovaných v 

jejich nabídkách, včetně ověřit si údaje o účastnících a jimi realizovaných zakázkách a 

ověřit si údaje deklarované k prokázání jejich kvalifikace, 

 z důvodu archivace dokumentace o průběhu výběrového řízení nevracet účastníkům 

jejich nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími kvalifikaci a 

 jednostranně odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy bez jakýchkoliv náhrad vůči 

prodávajícímu v případě, že se prokáže, že účastník-prodávající uvedl do nabídky 

nepravdivé údaje, či předložil doklady neodpovídající skutečnosti vztahující se ke 

kvalifikaci a jeho nabídce a jež mohly nebo měly vliv na výsledek výběrového řízení. 

 

9.3. VYUŽITÍ PŘÍLOH 

Zadavatel požaduje povinné využití těchto příloh ZD k sestavení nabídky účastníka: 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky- návrh kupní smlouvy  

Příloha č. 3 - Prohlášení  dodavatele o splnění kvalifikace     

Příloha č. 6 – Prohlášení dodavatele o splnění technicko-jakostního vymezení předmětu 

VZ 

Příloha č. 7- Sestavení nabídkové ceny 

 
 

 

V Kutné Hoře-Malíně dne 28. 3. 2018. 

Ing. Josef Bárta 

zástupce pověřené osoby zadavatele 
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