Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky
k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)
Název zakázky
Druh zakázky

Informační, nabídkový a poptávkový portál
služby

CPV zakázky

72000000-5

Název projektu

AGENT

Číslo projektu
URL projektu

CZ 1.07/2.4.00/12/0097
http://www.vsb.cz

ČÁST I
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
Profil zadavatele

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
619 89 100
http://www.vsb.cz/okruhy/univerzita/uredni-deska/verejnezakazky
prof. Ing. Vondrák Ivo, CSc. – rektor

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele
Kontaktní osoba

Ing. Jiří Zapletal
jiri.zapletal@vsb.cz
+420 774 883 284

ČÁST II
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Záměrem zadavatele je vybudovat informační, nabídkový a poptávkový portál (dále jen „INPP“), který
bude mapovat činnosti (především komerčního charakteru) Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“), partnerských univerzit a institucí a bude poskytovat
informace o jejich přístrojovém, laboratorním a technologickém vybavení. Zároveň bude poskytovat
cenné informace o potřebách a nabídkách podniků a veřejnosti vedoucích ke spolupráci s univerzitami
a VaV institucemi. Bude disponovat databází firem a organizací, bude regionálním virtuálním
kontaktním místem pro podniky a veřejnost v oblast VaV.
Blíže viz zadávací dokumentace.
Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.
Doba dodání bude stanovena v nabídce uchazeče, přičemž zadavatel požaduje plné nasazení systému
od 1. 1. 2013.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.470 000,- Kč bez DPH.
Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména,
zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí
pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny
pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a
technicky obdobného řešení.

ČÁST III
PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
3.1.

Zadávací
dokumentace
je
volně
k dispozici
na
profilu
zadavatele:
https://www.ppe.cz/v2/GovTenderList.aspx?cid=3499e66d-db5b-4f2f-b163-a57e02956ad1.
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3.2.

Zadávací dokumentace je také k dispozici u kontaktní osoby zadavatele na základě písemné
žádosti doručené elektronicky na e-mail jiri.zapletal@vsb.cz nebo prostřednictvím držitele
poštovní licence na adresu zadavatele uvedenou v záhlaví této výzvy.

3.3.

Písemná žádost o zadávací dokumentaci musí obsahovat následující údaje:
- název zakázky – Informační, nabídkový a poptávkový portál,
- identifikační údaje žadatele,
- adresu doručení zadávací dokumentace (je-li odlišná od sídla uchazeče).

3.4.

Zadávací dokumentace bude uchazeči zaslána v zákonné lhůtě počínaje dnem doručení
písemné žádosti dle předchozích odstavců.

3.5.

Zadávací dokumentace je poskytována prostřednictvím elektronické pošty.

ČÁST IV
LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Součástí krycího listu
nabídky bude prohlášení uchazeče, že není subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel
v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6
zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku
považují za jednoho uchazeče.
Lhůta pro doručení nabídky:

do 31. 7. 2012 do 10:00 hod.

Místo pro doručení nabídky:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ing. Nikolas Mucha, Ph.D.
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

Způsob doručení nabídky:

V uzavřené zabezpečené obálce do výše uvedeného
pro doručení nabídky. Obálka bude označena štítkem:

místa

Zakázka
Informační, nabídkový a poptávkový portál
NEOTVÍRAT
Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče
a adresa pro případné zaslání oznámení o pozdním podání nabídky.

ČÁST V
PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Základní kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
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úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo 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 její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 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 její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů.),
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
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Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
(
Například § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.), pokud
je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci,
Technické kvalifikační předpoklady:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné
zakázky na služby veřejný zadavatel požaduje:
a)

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,
Z tohoto seznamu musí být zřejmé provedení nejméně 5 obdobných služeb předmětu zakázky, tj.
vývoj a komplexní příprava a realizace informačního, nabídkového a poptávkového portálu
s nákladem minimálně 400 tis. Kč bez DPH / služba.
b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to
zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel požaduje toto minimální
složení:
Pozice člena realizačního týmu
Manažer zakázky /vedoucí teamu
Profesionální designer
Programátor / vývojář ve zvoleném
implementačním prostředí
Ke každému členu tohoto týmu bude doložen profesní životopis.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části zadavatelem požadované kvalifikace dle §
50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele (nestanovil-li zadavatel jinak). Dodavatel je v takovém
případě povinen předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j)
a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem,
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatele oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesní kvalifikace - výpis z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán (ust. § 54 písm. a) zákona).
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu
podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d)
zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 4.5. použije obdobně.
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V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 4.6 společně několika dodavateli,
jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve
které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
z veřejné zakázky dle ust. § 51 odst. 6 zákona.
PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE:
Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje
předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační
předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena
smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění
této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 82 odst. 4 zákona. Zadavatel tudíž požaduje prokázání kvalifikačních
předpokladů tímto čestným prohlášením.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že předložení příslušných dokladů (například výpisy
z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, potvrzení finančního úřadu apod.)
prokazujících příslušnou kvalifikace nemusí být poskytovatelem dotace při kontrole
zadávacího řízení uznáno za prokázání kvalifikace dle zákona, tj. dle ust. § 62 odst. 3.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

ČÁST VI
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základním kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky (ust. § 78 odst. 1 písm.
a) zákona).
Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel
přisuzuje, a to:

1.
2.

Dílčí hodnotící kritéria
Nabídková cena bez DPH
Požadavky na systém

Váha v %
65
35

Kritérium č. 1 – Nabídková cena bez DPH
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, uvedená v návrhu
smlouvy. Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady – např. cla, pojištění, doprava apod.
Kritérium č. 2 – Požadavky na systém
Předmětem hodnocení jsou požadavky navrhovaného řešení zhotovitelem na systém
zadavatele, a to nároky na hardware, správu a příslušné licence. Uchazeč ve své nabídce
jednoznačně definuje své požadavky na systém. Pro tento účel zadavatel přikládá k zadávací
dokumentaci popis infrastruktury zadavatele. V požadavcích uchazeče musí být popsány
nároky na hardware, správu a požadavky na licence, které musí zadavatel mít ve vlastnictví či
zakoupit. Tyto požadavky budou tvořit přílohu smlouvy a budou závazné. V případě, že
konečné nároky budou nad rámec požadavků stanovených v nabídce, zavazuje se zhotovitel
uhradit zadavateli veškeré náklady nad požadovaný rámec. Při hodnocení bude hodnotící
komise přihlížet k finančním nákladům na rozšíření infrastruktury případně využití současného
infrastruktury.
Pro hodnocení bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího
kritéria.
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Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria – Nabídková cena bez DPH, pro která má nejvhodnější nabídka
maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100
a poměru hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.
Pro číselně nevyjádřitelné kritérium - Požadavky na systém, budou požadavky definované uchazečem
oceněny dle cen platných pro zadavatele na základě dlouhodobých smluv s příslušnými dodavateli,
přičemž při využití stávající infrastruktury zadavatele, budou příslušné komponenty posuzovány
s nulovou hodnotou. Takto zjištěné ocenění požadavků bude následně posuzováno obdobně jako
nabídková cena bez DPH.
Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle
dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako
nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

ČÁST VII
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 31. 7. 2012 ve 13:00 hodin v sídle zadavatele, tj.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba,
místnost č. PI 124. Otevírání obálek se má právo účastnit jeden oprávněný zástupce uchazeče (na
základě pravoplatné plné moci), jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na 180 dnů. Zadávací lhůta neběží v případech stanovených
zákonem.
Vzhledem k povaze předmětu zakázky není organizována prohlídka místa plnění.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči používali na dokumentech týkající se zakázky prvky povinné
publicity programů strukturálních fondů - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a logo příjemce projektu:

Pokud není možné použít tyto grafické prvky, použije uchazeč slovní spojení „Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaný z prostředků EU – Evropského fondu pro
regionální rozvoj a prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“.
Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů uvedených
v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze soutěže v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce
nepravdivé údaje.
Zadavatel si vyhrazuje právo dle ust. § 60 odst. 2 zákona oznámit rozhodnutí o vyloučení
uchazeče z důvodu nesplnění kvalifikace uveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele. Dále si zadavatel vyhrazuje právo dle ust. § 76 odst. 6 zákona oznámit
rozhodnutí o vyloučení uchazeče po posouzení a hodnocení nabídek uveřejněním tohoto
oznámení na profilu zadavatele. Zadavatel si dále vyhrazuje právo dle ust. § 81 odst. 4
zákona oznámit výběr nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele.
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