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1. Identifikační údaje o zadavateli, další informace
1.1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo zadavatele

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
Ing. Radovan Srba, obchodní ředitel, pověřen

Zástupce zadavatele

na základě Směrnice 19/2015 Podpisový řád
IČO zadavatele

42196451

ID datové schránky

e8jcfsn

Adresa profilu zadavatele

httDs://zakazkv.lesvcr.cz/Drofife disoiav 2.html

1.2. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je Mgr. Ing. Jitka
Hejlová, e-mail: zakazky@lesycr.cz, tel. +420 956999204. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou
komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné
pověřené osoby zadavatele).
1.3. Označení

osoby,

:
která

vypracovala

část

zadávací

dokumentace

a

rozsah

předběžných tržních konzultací
Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od
zadavatele, a to konkrétně:
Část zadávací dokumentace

Označení osoby
Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167, se sídlem

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace, které zadavatel učinil součástí
zadávacích podmínek, byly předběžně konzultovány:
Označení osoby

Rozsah předběžných tržních konzultací

itelligence, a.s., IČO 26718537, se sídlem Brno Pisárky, Hlinky 505/118, okres Brno-město, PSČ
60300
AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, se sídlem
Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava
SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o., IČO 26694816,
se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a, PSČ 19000
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2. Předmět veřejné zakázky a její předpokládaná hodnota
2.1. Předmět a účel veřejné zakázky
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka") je poskytnutí služeb
spočívajících v plnění v následujícím rozsahu:
©

standardizace a optimalizace vybraných podnikových procesů (zpracování nového řešení,
nikoliv úprava či doplnění stávajícího - již nevyhovujícího - řešení) v níže uvedených
funkčních oblastech:

©

o

personalistika a mzdy,

o

finance a účetnictví

o

controiling,

o

správa majetku,

o

pracovní cesty,

o

skladové hospodářství,

o

nákup - pořizování majetku a služeb,

o

řízení staveb - inženýrsko-investorská činnost,

o

marketing a komunikace s veřejností.

dodávka a implementace nového podnikového informačního systému (dále jen „ERP") na
podporu uvedených procesů a jeho propojení na požadované systémy a aplikace
zadavatele. Řešení ERP bude odpovídat požadavkům na funkcionality, výkonnost a
dostupnost definovaným v Technické specifikaci

předmětu veřejné zakázky,

která

tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
V rámci plnění veřejné zakázky budou poskytnuty služby spočívající v následujících činnostech:
©

FÁZE 1
analytická fáze zahrnující:
o

organizaci projektu,

o

provedení detailní analýzy požadavků Objednatele na ERP řešení, jejich detailní
rozpracování

a

verifikace

s Objednatelem

určenými

pracovníky

za

účelem

standardizace a optimalizace procesů dle odst. 2.1 shora); a
o
©

vypracování cílového konceptu.

FÁZE 2
implementační fáze v rozsahu dle odst. 4.1. přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

•

FÁZE 3
zajištění služeb podpory uživatelů

(standardcare a hypercare),

rozvoje systému a

maintenance licencí.1
1 Pokud bude potřeba licencí, zajištění jejich maintenance a zajištění podpory provozu již v průběhu
implementační fáze, je takové plnění dodavatelem poskytováno bez dalších cenových nároků (tj. v rámci ceny
za implementační fázi plnění).
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Součástí plnění veřejné zakázky bude také poskytnutí softwarových licencí (s neměnnou
jednotkovou cenou licence po dobu 4 let). Výše poskytnuté slevy (jako součást nabídkové ceny) na
licence nesmí být snížena po dobu nejméně dalších 4 let od doby, kdy je jednotková cena licence
neměnná.
Po dobu implementace (do okamžiku akceptace díla) poskytne dodavatel potřebný počet
testovacích licencí bezplatně, resp. bez nároku na vyúčtování odměny zadavateli.
Zadavatel požaduje poskytnout licence (oprávnění plnění užít) a podporu těchto licencí k takovému
Systému, který výrobce dodává spolu s potřebnými objekty, funkčností a parametrizačními nástroji,
které umožňují nastavení (parametrizaci) pro konkrétní scénáře, procesy a činnosti zákazníka a
umožňuje modifikaci a případný vývoj funkčností ve stejné technologii systému. Licenční model pro
vyvíjené aplikace musí být modulární. Licence třetích stran (OS, DB, framework, aj.) musí být
škálovatelné podle požadavků na škálovatelnost celého systému. Licence pro SW moduly, které
budou vybudovány jako nové (customizované dle požadavků zadavatele), budou poskytnuty jako
výhradní.
Zadavatel zajistí pro potřeby realizace veřejné zakázky všechen potřebný hardware pro vývojové,
testovací a produkční prostředí. Účastník ve své nabídce specifikuje požadavky na výkon a zdroje
HW, které má zajistit zadavatel.
Dále zadavatel zajistí virtualizační prostředí do úrovně operačního systému. Poskytnutí licencí,
instalace, konfigurace a zprovoznění aplikační komponenty nabízeného řešení je již povinností
dodavatele.
Rozdělení zodpovědností je znázorněno na obrázku níže.
Znázornění odpovědností

L
Zodpovědnost zadavatele
Zodpovědnost dodavatele

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně detailního seznamu funkčních, nefunkčních
a integračních požadavků ie uvedeno v příloze č, 1 této zadávací dokumentace.
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Účelem této veřejné zakázky je realizace nového ERP jako systému pro podporu podnikových
procesů s cílem:
«

standardizace a automatizace procesů,

e

zamezení závislostí na zdrojích jednoho dodavatele (tzv. vendor lock-in),

®

snížení nákladů na rozvoj a údržbu systémů,

®

snížení množství systémů a aplikací, minimalizace počtu platforem a technologií

«

propojení stávajících i nových aplikací standardním a otevřeným způsobem s využitím
integrační platformy,

®

zajištění předpokladů pro mobilní a vzdálené přístupy do ERP systému.

Cílem realizace veřejné zakázky je nahradit vybrané stávající aplikace a systémy, které jsou nyní
integrovány v prostředí zadavatele. ERP zajistí náhradu aplikací, které podporují zejména tyto
procesní oblasti:
«

personalistika a mzdy,

®

finance a účetnictví,

®

controlling,

9

správa majetku,

«

pracovní cesty,

9

skladové hospodářství,

«

nákup - pořizování majetku a služeb,

9

řízení staveb - Inženýrsko-investorská činnost,

«

marketing a komunikace.

Zadavatel doplňuje, že souběžně s implementací nového řešení bude v rámci jiných smluvních
vztahů probíhat implementace následujících řešení:
9

PES3 - evidence pozemkových dat (katastr, revíry atd.). V rámci této aplikace jsou
spravována data příslušných organizačních jednotek,

9

nLIS - nový lesnický informační systém podporující procesy plánování, výroby, obchodu,
semenářství a další činnosti v lesnictví,

9

GIS - grafický informační systém evidující zejména data lesního hospodářského plánu,
vodních toků a děl, lesní dopravní sítě a další geografické informace,

9

DMS - aplikace pro správu dokumentů včetně možnosti definovat workflow dokumentu a
řídit tak proces jeho zpracování,

9

eSSL - aplikace pro správu elektronických vlastních i doručených dokumentů,

9

individuálních elektronických nástrojů.

Souběžnou implementaci těchto řešení bude koordinovat zadavatel.
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Zadavatel bude rolí projektového manažera (koordinátora) zajišťovat informování o stavu a návrhu
řešení jednotlivých projektů, bude stanovovat minimální požadavky na vytvářený cílový koncept,
bude zprostředkovávat a koordinovat pracovní setkání dotčených smluvních stran při návrhu,
realizaci, testování a nasazování rozhraní apod.
2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky,
a to následujícím způsobem:
> 48000000-8 | Balíky programů a informační systémy
> 48451000-4 | Balík programů pro plánování podnikových zdrojů
> 48330000-0 | Balík programů pro plánování a produktivit
> 48219300-9 | Balík programů pro administrativu
> 72263000-6 | Implementace programového vybavení
> 72261000-2 | Podpora programového vybavení
> 72230000-6 | Vývoj programového vybavení na zakázku
2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení § 16 a
násl. ZZVZ činí 150 000 000,- Kč bez DPH.

3. Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným účastníkem bezprostředně po skončení zadávacího řízení,
v rámci kterého dojde k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
Plnění veřejné zakázky je rozděleno do fází, jejichž termíny jsou specifikovány v přílohách č. 1 a č. 2
zadávací dokumentace.

4. Místo plnění veřejné zakázky
4.1. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. Přípravné a programovací práce je dodavatel
oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení. Pokud to povaha konkrétního plnění
umožňuje, bude dodavatel oprávněn poskytovat takové plnění také vzdáleným přístupem. Každý z
členů realizačního týmu na pozici Konzultant ERP bude pracovat ve fázi od zahájení realizace
veřejné zakázky do akceptace cílového konceptu nejméně 20 hodin týdně v sídle zadavatele,
nedohodne-íi se zadavatel s vybraným dodavatelem z objektivních důvodů jinak.
4.2. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
Vzhledem k charakteru požadovaného plnění není organizována prohlídka místa plnění.

5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
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Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 a násl. ZZVZ dodavatel, který:
a) splní základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ,
b) splní profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ,
c) splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 ZZVZ.

5.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
Způsob prokázání splněni podmínek

Způsobilým je dodavatel, který
a)

základní způsobilosti

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech Výpis z evidence Rejstříku trestů.
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.
3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního

řádu

země

sídla

dodavatele;

k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

Je-li dodavatel právnickou osobou, musí
tuto podmínku splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního
orgánu.

Je-li

členem

statutárního

orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tuto podmínku splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a
c) osoba

zastupující

tuto

právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele.
b)

nemá v České republice nebo v zemi svého Potvrzení příslušného finančního úřadu
sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový a písemné čestné prohlášení dodavatele
ve vztahu ke spotřební dani.

nedoplatek;

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého Písemné čestné prohlášení dodavatele.
sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění;

d)

nemá v České republice nebo v zemi svého Potvrzení

příslušné

okresní

správy

sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na sociálního zabezpečení.
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti;
e)

není v likvidaci2, proti němuž nebylo vydáno Výpis

z obchodního

rozhodnutí o úpadku3, vůči němuž nebyla předložení

rejstříku,

písemného

nebo

čestného

2 § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
3 § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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Způsob prokázáni splněni podmínek

Způsobilým jo dodavatel, který

základní způsobilosti

právního předpisu nebo v obdobné situaci v obchodním rejstříku zapsán.
podle právního řádu země sídla dodavatele.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Splnění základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 ZZVZ.

5.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který

Způsob prokázáni splnění

předloží
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
a)

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje;

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis
z jiné obdobné evidence,; pokud jiný
právní

předpis

zápis

do

takové

evidence vyžaduje.

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 5.2 písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší
3 měsíců).
Prokázání profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém
údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní
způsobilosti.
5.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ
Vymezení min. úrovně kvalifikace a

Kritéria technické kvalifikace

způsob jejího prokázání

Dle § 79 odst 2 písm. b) ZZVZ - seznam Ze
významných
a)

služeb

seznamu

vvznamnvch

služeb

musí

poskytnutých vvolwat alesooň následující údaie:

dodavatelem v období posledních 3 let

a) obchodní firma/název objednatele,

před zahájením zadávacího řízení,

b) předmět

významné

služby

(konkrétní

požadované údaje jsou uvedeny níže u
příslušného požadavku),
c) doba realizace významné služby,
4 Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o
spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních stím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o
pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.
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Vymezeni min. úrovně kvalifikace a

Kriteria technické kvalifikace

způsob jejího prokázáni
d) finanční objem významné služby,
e) kontaktní

osoba

objednatele

(vč.

kontaktního tel. a e-mailu), u které bude
možné realizaci významné služby ověřit.
Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat, že
dodavatel v uvedeném období realizoval (tj.
úspěšně dokončil) následující plnění:
®

jedna

implementace

nebo

reimplementace ERP, v rámci které byly
implementovány

nebo

reimplementovány alespoň čtyři oblasti
z následujících funkčních oblastí:
> finance a účetnictví,
> personalistika a mzdy,
> nákup (pořizování majetku a služeb),
> správa majetku,
> controlling,
> skladové hospodářství,
•

jedna

implementace

reimplementace

ERP,

jejíž

nebo
celkový

finanční objem (odměna za poskytnuté
služby/dílo) činil minimálně 20 mil. Kč
bez DPH a která současně umožnila
přístup do ERP alespoň pro 300 aktivních
uživatelů (může se jednat o totožný
projekt jako dle předchozí odrážky),
•

dodavatel

současně

implementoval
následující
ohledu,

nebo

funkční

zda

byly

prokáže,

že

reimplementoval

oblasti

ERP

(bez

implementovány /

reimplementovány v rámci jednoho ERP
či více ERP, tj. ve vztahu k jednomu či více
objednatelům):
@

finance a účetnictví,

©

personalistika a mzdy,

©

nákup (pořizování majetku a služeb),

©

správa majetku,
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Vymezeni min. úrovně kvalifikace a

Kritéria technické kvalifikace

způsob jejího prokázáni
®

controlling,

®

řízení staveb (případně zakázek či

projektů),
•

skladové hospodářství,

®

pracovní cesty.

(může se jednat o totožný projekt /
projekty jako dle kterékoliv z předchozích
odrážek)
Implementací ERP se rozumí zavedení zcela
nového

ERP

(ať

již

jako

náhrada

informačního systému jiného dodavatele či
prvotní

zavedení

informačního

systému

z pohledu objednatele). Reimplementací ERP
se rozumí taková implementace, u které byl
nahrazován

kompletní

nahrazovaná

verze

ERP,

byla

přičemž

technologicky

odlišná (tj. DB nebo vývojové prostředí
jiného

dodavatele,

konsolidace

dislokovaného řešení na centrální apod.) od
implementované verze a její nutnou součástí
byla

migrace

dat

z původního

systému

dodavatelem.
Doložením jedné vyhovující implementace /
reimplementace ERP lze prokázat splnění
více,

případně

všech

shora

uvedených

požadavků na významné služby.
b)

Dle

§

79

osvědčením

odst.
o

2

písm.

vzdělání

a

d)

ZZVZ Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění

odborné této kvalifikace požaduje u příslušné osoby

kvalifikaci fyzických osob odpovědných předložit:
za poskytování příslušných služeb.

a) profesní životopis, z něhož bude
vyplývat

splnění

požadavků

zadavatele, a
b) doklady,
splnění

z

nichž

požadavků

odbornou

kvalifikaci

bude

vyplývat

zadavatele

na

osoby (zejm.

příslušné certifikáty dle požadavků
níže).
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Vymezení min. úrovno kvalifikace a
,
způsob jejího prokázáni

Kriteria technické kvalifikace

Dodavatel předloží osvědčení o odborné
kvalifikaci osob, které budou odpovědné za
vypracování předmětu veřejné zakázky, tj.:
1 osoba - Hlavní proiektovv manažer
® má praxi v řízení projektů v oblasti ICT
minimálně 5 let v posledních 7 letech
před zahájením zadávacího řízení (musí
vyplynout z profesního životopisu, tzn.
v každém požadovaném roce musí být
uvedena daná zkušenost),
® disponuje jazykovou

znalost

českého

(anebo slovenského) jazyka na úrovni

■

pracovní komunikace,
•

v posledních 5 letech před zahájením
zadávacího řízení vedl alespoň 1 projekt,
jehož předmětem byla implementace /
reimplementace ERP (ve smyslu dle odst.
5.3

písm.

a)

výše),

u

které

implementovány

byly
nebo

reimplementovány alespoň čtyři oblasti
z následujících funkčních oblastí:
•

finance a účetnictví,

•

personalistika a mzdy,

•

nákup (pořizování majetku a služeb),

®

správa majetku,

®

controlling,

•

skladové hospodářství,

(nemusí se přitom jednat o identickou
významnou službu, jejímž prostřednictvím
účastník prokazuje splnění kvalifikace dle
odst. 5.3 písm. a) zadávací dokumentace),
* je

držitelem

uznávaného

platného

mezinárodně

certifikátu

z

oblasti

projektového řízení - např. PMP (Project
Management

Professional),

IPMA

ekvivalentu

nebo

PRINCE2,
uvedených

certifikátů, a to alespoň na nejnižší úrovni
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Kritéria technické kvalifikace

Vymezení min. úrovné kvalifikace a
způsob jejího prokázání
certifikace.

1 osoba - Systémový architekt ERP
® minimálně 5 let praxe v oblasti návrhu
anebo integrace informačních systémů
(z profesního

životopisu

vjednotlivých

letech musí vyplynout, že praxe navržené
osoby

v

každém

dokládaném

roce

spočívala buď v návrhu anebo integraci
informačního systému, přičemž v souhrnu
za 5leté období musel architekt mít jak
zkušenost

s návrhem,

tak

integrací

informačního systému),
• disponuje jazykovou znalostí českého
(anebo slovenského) jazyka na úrovni
pracovní komunikace,
• má

zkušenost

rozsáhlých

s

tvorbou

informačních

architektur
systémů

s

vysokou dostupností,
* je držitelem certifikátu v oblasti řízení
enterprise / IT architektury dle TOGAF,
případně absolvoval kurz založený na
konceptu SOA.
Minimálně 1 osoba - Specialista - vývojář:
® disponuje jazykovou znalostí českého
(anebo slovenského) jazyka na úrovni
pracovní komunikace,
* min. 5 let praxe za období posledních 10
let před zahájením zadávacího řízení v
oblasti, ve které má dle návrhu účastníka
specialista

působit

(musí

vyplynout

z profesního životopisu, tzn. v každém
požadovaném roce musí být uvedena
daná zkušenost).
Konzultanti ERP:
Zadavatel

požaduje tým

min,

5 dalších

konzultantů ERP, kteří svými zkušenostmi
v souhrnu pokrývají tyto funkční oblasti ERP:
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Kriterii) technické kvalifikace

Vymezeni min. úrovně kvalifikace a
způsob jejího prokázáni
Finance a účetnictví, Personalistika a mzdy,
Nákup (pořizování majetku a služeb), Správa
majetku, Controliing, Řízení staveb, Skladové
hospodářství, Pracovní cesty, Marketing a
komunikace

s veřejností).

Každý

z konzultantů ERP:
® disponuje jazykovou znalostí českého
(anebo slovenského) jazyka na úrovni
pracovní komunikace,
® min, 1 rok praxe za období posledních 5
let před zahájením zadávacího řízení
v oblasti

implementace

dodavatelem

nabízeného informačního systému nebo
jeho části (musí vyplynout z profesního
životopisu, tzn. v každém požadovaném
roce musí být uvedena daná zkušenost).
Navržený člen realizačního týmu nemůže
současně plnit více rolí (tedy nemůže být
např. vývojářem či hlavním projektovým
manažerem současně).

6. Společná ustanovení ke kvalifikaci
6.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými
v prostých kopiích.
Dodavatel nemůže dle § 86 odst 2 ZZVZ nahradit předložení dokladů o kvalifikací čestným
prohlášením.

Dodavatel však

může nahradit požadované

doklady jednotným

evropským

osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Vzor jednotného evropského osvědčení je
stanoven prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne S. ledna 2016, kterým se zavádí
standardní formuíářjednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (dostupný např. z:
http://eur-lex.eurooa.eu/legal-content/CS/TXT/7uri-uriserv%3AOJ.L .2016.003,01.0Q16.Q1.CES).
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46 odst. 1
ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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6.2. Stáří dokladu prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení.
6.3. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky
zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky
zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.
6.4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti
podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
> doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ jinou
osobou (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),
> doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
> doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 ZZVZ jinou osobou a
> písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) k poskytnutí
konkrétního 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, vjakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Jinou osobou poskytnutá plnění, věci či práva musí být v takovém písemném závazku jiné osoby
identifikována zcela jasně, určitě a srozumitelně. Písemný závazek jiné osoby musí obsahovat
závazek, že jiná osoba bude vykonávat plnění, ke kterému se prokazované kritérium kvalifikace
vztahuje.
Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto článku platí i
v případě, kdyje část kvalifikace prokazována poddodavatelem poddodavatele.
6.5. Společné prokazování kvalifikace
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní
způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ust § 79 ZZVZ
musí prokázat všichni dodavatelé společně.
Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky, jakož i závazky s ním související
nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. O tom musí být
v nabídce v takovém případě doložen písemný závazek všech osob podávajících společnou
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nabídku.
6.6. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného
Ministerstvem pro místní rozvoj dle ust. § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s ust. § 228 ZZVZ
doklad prokazující profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ v plném rozsahu. Výpis ze seznamu nesmí být k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost
starší než tři měsíce.
6.7. Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu anebo ZZVZ a touto zadávací
dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v
zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu §48 odst. 6
ZZVZ musí z těchto důvodů být vyloučen ze zadávacího řízení.

7. Obchodní a platební podmínky
7.1. Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy,
která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Podáním nabídky účastník vyjadřuje
svůj souhlas s návrhem smlouvy, kterv je přílohou této zadávací dokumentace (ti,
účastník nemusí v rámci nabídky předkládat návrh smlouvy).
7.2. Zadavatel

požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam

poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů

plnit. Tím není dotčena výlučná

odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.
7.3. Účastník již v nabídce popíše, jakým způsobem vyhoví funkčním, nefunkčním a
integračním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účastník
rovněž popíše míru nezbytné součinnosti zadavatele v analytické fázi a ve fázi
implementace nutnou pro plnění veřejné zakázky (rovněž uvede vyžadované role
pracovníků zadavatele), a to v souladu s odst. 4.3. přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
Účastník již v nabídce dále uvede:
«

návrh způsobu monitorování provozu a atributy, které v rámci jeho řešení
doporučuje sledovat (viz čl. 3.2 přílohy č. 1 zadávací dokumentace),

«

návrh plánu pravidelné údržby podle čl. 7.6 přílohy č. 1 zadávací dokumentace,

«

specifikaci

softwarových

balíčků

požadovaných

před

zahájením

dodávky

aplikačního prostředí (viz čl. 9.2.3 přílohy č. 1 zadávací dokumentace),
®

informace týkající se školení v souladu s požadavky čl. 10. přílohy č. 1 zadávací
dokumentace,
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•

další

dokumenty

a

informace

označené v rámci

přílohy

č.

1

zadávací

dokumentace jako požadavek na předložení v rámci nabídky účastníka,
®

skutečnost, zda cena za poskytnutí licencí a maintenance licencí k ERP řešení má
případně být hrazena v EURO či USD; v takovém případě v nabídce (jako součást
Specifikace návrhu řešení) účastník uvede příslušné jednotkové ceny

licencí,

k čemuž může využít tabulku č. 4 v odst. 8.1. níže.
. Požadavky na způsob zpracování nabídkové cenv
8.1. Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné
zakázky v Kč, a to v následujícím členění. Zadavatel připouští, že cena za poskytnutí licencí a
maintenance licencí k ERP řešení může být v průběhu realizace veřejné zakázky hrazena
v EURO či USD, nicméně i v tomto případě bude při vyplňování níže uvedených tabulek
dodavatelem použita vždy cena v korunách českých (CZK). V případě, že dodavatel využije
možnosti účtovat cenu v EURO či USD v rozsahu připuštěném zadávacími podmínkami,
v nabídce uvede příslušné jednotkové ceny v příloze č. 2 zadávací dokumentace (tj. ve Smlouvě
o dodávce a implementaci systému ERP a poskytování služeb). Pro účely stanovení nabídkové
ceny dodavatel pří přepočtu EURO na CZK či USD na CZK použije platný kurz dle oficiálních
údajů České národní banky (ČNB) publikovaných k datu 2. 7. 2018.
Tabulka č. 1 (Celková nabídková cena):
Fáze plněni

Cena v Kč bez

Sazba

Cena celkem

DPH

DPH %

v Kč vč. DPH

Fáze 1 (analytická fáze) a Fáze 2
doplní účastník

(implementační fáze) - cena bez ceny
licencí dle následujícího řádku

doplní
účastník

doplní účastník

Licence
(dále viz tabulka č. 4, ze které vychází

doplní účastník

kalkulace dle tohoto řádku)
Fáze 3 (zajištění podpory uživatelů
Hypercare za období 6 měsíců; podpora

doplní účastník

nad rámec Standardcare)
Fáze 3 (zajištění podpory uživatelů

doplní účastník

Standardcare za období 48 měsíců)
Fáze 3 (zajištění rozvoje systému - 1000
MD) - dále viz tabulka č. 2, ze které bude

doplní účastník

vycházet kalkulace dle tohoto řádku

doplní
účastník

doplní
účastník
doplní
účastník
doplní
účastník

doplní účastník

doplní účastník

doplní účastník

doplní účastník

Fáze 3 (maintenance licencí k ERP řešení
za období 48 měsíců) - dále viz tabulka č.
6, ze které bude vycházet kalkulace dle

doplní účastník

doplní
účastník

doplní účastník

tohoto řádku
Cena celkem

doplní účastník
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doplní

doplní

účastník

účastník

Tabulka č. 2 (Služby rozvoje systému v předpokládaném objemu ManPay):
Cena bez

Sazba

Cena vč.

Cena celkem bez

DPH v Kč

DPH v %

DPH v Kč

DPH v Kč za 1000

za 1 MD

MD

za li MD
Rozvoj systému

doplní

doplní

doplní

účastník

účastník

účastník

doplní účastník

Tabulka č. 3 (Jednotková cena licencí ERP):
Účastník doplní tabulku dle svého licenčního modelu. Uvede veškeré potřebné licence.
Požadovaný počet uživatelů dle jednotlivých modulů a rolí je uveden v příloze č. 1-Technické
podmínky v kapitole 7. Licenční model.
V případě potřeby je možno rozšířit tabulku o libovolný počet řádků.
Označení licence

Cena bez

Sazba

Cena vč.

DPH v Kc

DPH v

DPH v Kč

%

(za 1 ks)

doplní

doplní.

doplní

doplní

účastník

účastník

účastník

účastník

doplní

doplní

doplní

doplní

účastník

účastník

účastník

účastník

doplní

doplní

doplní

doplní

účastník

účastník
/

účastník

účastník

(za 1 ks)
doplní účastník
doplní účastník

------

-------

------

Cena za licence ERP

Počet kusů

Cena celkem
bez DPH v Kč

doplní účastník
doplní účastník
doplní účastník

doplní účastník

celkem

Tabulka č. 4 (cena všech nezbytných licencí):
Označení licence

Sazba

Cena celkem bez DPH v Kč

DPH v %
Licence ERP (v souladu s tabulkou 3)
Další nezbytné SW licence
Cena za licence celkem

doplní

doplní účastník cenu za veškeré

účastník

nezbytné licence ERP

doplní

doplní účastník cenu za veškeré

účastník

další nezbytné licence

doplní
účastník■

ZZÍÍZTtabJltmi 1)
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Tabulka č. 5 (Maintenance licencí ERP):
Účastník doplní tabulku dle svého licenčního modelu. Požadovaný počet uživatelů dle
jednotlivých modulů a rolí ie uveden v příloze č. 1 - Technické podmínky v kapitole 7. Licenční
model.
V případě potřeby ie možno rozšířit tabulku o libovolný počet řádků.
. Maintenance licenci ERP
!

řešeni (tj. licenci
poskytnutých dle

Cena bez

Sazba

Cena vč.

Cena celkem bez

DPH v Kč za

DPH v

DPH v Kc

DPH v Kč za 48

12 měsíců

%

za

rnésicú

tabulky č. 3)
doplní účastník
doplní účastník
doplní účastník

12 mésícu
doplní

doplní

doplní

účastník

účastník

účastník

doplní

doplní

doplní

účastník

účastník

účastník

doplní

doplní

doplní

účastník

účastník

účastník

doplní účastník
doplní účastník
doplní účastník

Cena celkem za
maintenance ERP

Tabulka č. 6 (Maintenance všech nezbytných licencí):
Maintenance licencí

Cena bez

Sazba

Cena vč.

Cena celkem bez

DPH v Kč za

DPH v

DPH v Kč

DPH v Kč za 48

12 měsíců

%

za

mésicii

12 měsíců
Maintenance licencí ERP

doplní

doplní

doplní

(v souladu s tabulkou 5)

účastník

účastník

účastník

Maintenance dalších SW

doplní

doplní

doplní

účastník

účastník

účastník

licencí

doplní účastník

doplní účastník

Cena celkem za
dopMáčmtm

maintenance licencí

Odpovědnost za správnost stanovení každé sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách
uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.
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8.2. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Nabídková cena může být dále měněna pouze za podmínek vyplývajících z přílohy č. 2 této
zadávací dokumentace.
9. Hodnocení
9.1. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 ZZVZ. Ekonomická výhodnost nabídek
se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to dle následujících
kritérií hodnocení (s využitím bodovací metody založené na stonodové stupnici):
Kritérium hodnocení

Váha

A.

Nabídková cena

70%

B.

Kvalita realizačního týmu

30%

V rámci kritéria hodnocení A. ..Nabídková cena" bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové
ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v souladu s čl. 8.1 zadávací dokumentace
(tabulka č. 1). Za vhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou.
V rámci kritéria hodnocení B. „Kvalita realizačního týmu" bude zadavatel hodnotit kvalitu nabídky
prostřednictvím zkušeností klíčových osob zapojených do realizace veřejné zakázky. Předmětem
hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení budou zkušenosti níže uvedených členů týmu, kteří
prokázali kvalifikaci, s řešením ERP systému, přičemž kritérium hodnocení je rozděleno na
následující subkritéria s těmito vahami:

'

V/'s , '' - / .

Subkritéria

Váha

A.

Zkušenosti hlavního projektového manažera

40%

B.

Zkušenosti systémového architekta ERP

30%

C.

Zkušenosti konzultantů ERP

30%

Zkušenosti jednotlivých členů tvmu budou hodnoceny prostřednictvím počtu a náročnosti řádně
dokončených zakázek (projektů), na ktervch se daná osoba, prostřednictvím které účastník prokázal
splnění kvalifikace, podílela v rozhodné době na pozicí, na které je navržena jako specializovaný
člen tvmu5. Zkušenosti hlavního projektového manažera, systémového architekta ERP a konzultantů

5 Implementací se pro účely hodnocení rozumí zavedení zcela nového informačního systému/ERP (ať již jako
náhrada informačního systému/ERP jiného dodavatele či prvotní zavedení informačního systému/ERP
z pohledu firmy). Reimplementací informačního systému/ERP se rozumí taková implementace, u které byl
nahrazován kompletní informační systém/ERP, přičemž nahrazovaná verze byla technologicky výrazně odlišná
(DB nebo vývojové prostředí jiného dodavatele, konsolidace dislokovaného řešení na centrální a podobně),
od implementované verze a její nutnou součástí byla migrace dat z původního systému provedená
dodavatelem.

Stránka 20 z 30

ERP budou ohodnoceny dle níže uvedených tabulek, ve kterých jsou specifikovány parametry
zakázek relevantních pro hodnocení a počty bodů pro účely hodnocení:
Zakázky realizované v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení (či

Počet bodů

později) relevantní pro účely hodnocení zkušenosti hlavního projektového

(pro

manažera (subkritérium A)

následnou
kvantifikaci)

Hlavní

projektový

manažer

vedl

implementaci

nebo

reimplementaci

informačního systému, jejíž celkový finanční objem (odměna za poskytnuté

1

služby/dílo) činil minimálně 15 mil. Kč bez DPH
Hlavní

projektový

manažer

vedl

implementaci

nebo

reimplementaci

informačního systému, jejíž celkový finanční objem (odměna za poskytnuté

2

služby/dílo) činil minimálně 30 mil. Kč bez DPH
Hlavní

projektový

manažer

vedl

implementaci

nebo

reimplementaci

informačního systému, jejíž celkový finanční objem (odměna za poskytnuté

3

siužby/dílo) činil minimálně 60 mil. Kč bez DPH
Každá ze shora uvedených zakázek musela umožnit přístup do implementovaného nebo
reimplementovaného informačního systému alespoň pro 300 aktivních uživatelů. Nebude-li
tento požadavek splněn, není příslušná zakázka z pohledu hodnocení relevantní.

Zakázky realizované v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení (či

Počet bodů

později) relevantní pro účely hodnocení zkušenosti systémového architekta

(pro

ERP (subkritérium B)

následnou
kvantifikaci)

Systémový architekt ERP navrhoval systém či integraci pro implementaci nebo
reimplementaci ERP, jejíž celkový finanční objem (odměna za poskytnuté

1

služby/dílo) činil minimálně 15 mil. Kč bez DPH
Systémový architekt ERP navrhoval systém či integraci pro implementaci nebo
reimplementaci ERP, jejíž celkový finanční objem (odměna za poskytnuté

2

služby/dílo) činil minimálně 30 mil. Kč bez DPH
Systémový architekt ERP navrhoval systém či integraci pro implementaci nebo
reimplementaci ERP, jejíž celkový finanční objem (odměna za poskytnuté

3

služby/dílo) činil minimálně 60 mil. Kč bez DPH
Každá ze shora uvedených zakázek musela umožnit přístup do implementovaného nebo
reimplementovaného ERP alespoň pro 300 aktivních uživatelů. Nebude-li tento požadavek
splněn, není příslušná zakázka z pohledu hodnocení relevantní.
Umožnila-ii

některá

zakázka,

splňující

výše

uvedené

parametry

přístup

do

implementovaného nebo reimplementovaného ERP alespoň pro 1000 aktivních uživatelů,
bude za příslušný podíl systémového architekta ERP na dané zakázce za tuto zakázku
přidělen vždy 1 bod navíc.
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Hodnocení zkušeností konzultantů ERP (subkritérium C)

Aby mohla být zohledněna zkušenost příslušného konzultanta ERP v rámci hodnocení, musí
jeho prostřednictvím účastník prokázat splnění kvalifikace kladené na konzultanta a
konzultant navíc musí mít v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení praxi
alespoň 3 roky v konzultaci funkční oblasti ERP, a to alespoň na dvou implementacích nebo
reimplementacích ERP, na kterých se podílel na plnění veřejné zakázky na pozici konzultanta
ERP (tzn. jedné z následujících funkčních oblastí: Finance a účetnictví, Personalistika a mzdy,
Nákup (pořizování majetku a služeb), Správa majetku, Controlling, Řízení staveb, Skladové
hospodářství, Pracovní cesty, Marketing a komunikace s veřejností).
Systém bodování: hodnocen bude počet shora uvedených funkčních oblastí, pokrytých
konzultantem splňujícím stanovené požadavky, přičemž za každou funkční oblast bude
udělen 1 bod. Zadavatel současně stanoví, že osoba jednoho konzultanta může pro účely
hodnocení být uvedena max. u dvou funkčních oblastí. V případě, že funkční oblasti budou
uvedeny u více konzultantů, pro účely hodnocení bude tato funkční oblast započtena pouze
lx (tj. za každou funkční oblast ERP je možné do celkového hodnocení započítat max. 1 bod).
Konzultant se musí na realizaci) veřejné zakázky podílet na funkční oblasti, na které byl
navržen pro účely hodnocení.

Body budou uděleny vždy pouze za prokazatelnou participaci na relevantních projektech
uvedených v profesním životopisu příslušného člena realizačního tvmu předkládaném za účelem
prokázání splnění technické kvalifikace ve smyslu čl. 5.3 zadávací dokumentace fúdaie nezbytné pro
posouzení naplnění výše uvedených požadavků musí z životopisu vyplývatl Z nabídky musí vždy
vyplynout předmět a popis referenční zkušenosti, z něhož bude zřejmé splnění některého z výše
uvedených subkritérií. měsíc a rok zahájení a měsíc a rok dokončení relevantních činností, označení
subkritéria. které v rámci daných činností bvlo plněno, a kontaktní údaje objednatele pro možnost
ověření. Každá zkušenost může být dle shora uvedených pravidel bodování zohledněna pouze
jedenkrát (a to vždv v rámci kategorie, pro kterou ie stanovena neivvšší bodová hodnotaV Seznam
zkušeností relevantní pro hodnocení nabídky nemůže být dodatečně fpo podání nabídky)
rozšiřován: v případě, že údaje v nabídce nebudou úplné či jednoznačné, příslušná praxe nemusí
být uznána pro účely hodnocení nabídky.
Bez ohledu na shora uvedená pravidla pro přidělení bodů, za každé subkritérium kritéria
hodnocení B. „Kvalita realizačního týmu" bude možné získat max. 9 bodů za hodnocené
zkušenosti, které budou dále přepočítány v souladu s metodou hodnocení nabídek dle odst.
9.2. zadávací dokumentace.
Kvalita realizačního týmu, kterou účastník nabídne pro účely hodnocení nabídek, je pro účastníka
závazná i z hlediska následného plnění smlouvy.
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9.2. Metoda hodnocení
Každé jednotlivé nabídce bude v rámci každého kritéria hodnocení přiděleno takové bodové
ohodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria dle dále
uvedených podmínek.
V případě kritéria hodnocení A. „Nabídková cena" se jedná o nákladové kvantitativní kritérium, u
něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou kritéria hodnocení. Zaokrouhlování
bude prováděno na dvě desetinná místa.
V rámci kritéria hodnocení B. ..Kvalita realizačního týmu" se jedná o kvalitativní kritérium, u něhož je
preferován vyšší stupeň relevantní praxe/zkušeností (tj. vyšší úroveň zkušeností členů realizačního
týmu před nižšími zkušenostmi). Z pohledu celkového hodnocení daného kritéria hodnocení bude
nejprve provedeno samostatné hodnocení pro každé ze subkritérií. V rámci každého subkritéria
bude zjištěn počet bodů udělených za zkušenosti jednotlivých osob dle písm. A, B a C, přičemž
nejvhodnější nabídka (tj. ta nabídka, která získala nejvíce bodů za relevantní zkušenosti příslušné
osoby) získá v rámci subkritéria 100 bodů a ostatní nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne
násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce (tj. jedná 5e vždy o
poměr bodů udělených za relevantní zkušenosti příslušné osoby - hlavního projektového
manažera, systémového architekta a skupiny konzultantů). Následně budou takto zjištěné body u
každého ze subkritérií převáženy vahou příslušného subkritéria. Součet převážených bodů
získaných v rámci každého ze subkritérií bude následně převážen vahou kritéria hodnocení a
výsledek

bude

představovat celkový počet

bodů

účastníka

za

kritérium

hodnocení

B.

Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel platných
pro zaokrouhlování.

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových
hodnot dosažených vjednotlivých kritériích hodnocení, tj. součtem bodových ohodnocení v daných
kritériích hodnocení převážených vahou příslušného kritéria. Zaokrouhlování bude prováděno na
dvě desetinná místa.
Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí
nabídek.

10. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
10.1. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky,
s uvedením výzvy „Neotevírať a identifikačními údaji účastníka, jinak se jedná o
nedodržení zadávacích podmínek.
10.2. Nabídka musí být podána v českém či slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a
údaje).
10.3. Účastník součástí nabídky učiní písemné potvrzení (garanci), z kterého bude vyplývat, že
výrobce SW bude poskytovat podporu a rozvoj nabízeného ERP minimálně po dobu 5 let
od data zahájení zadávacího řízení. Tzn. účastník bude prostřednictvím uvedeného
Stránka

23 z 30

potvrzení pro dodanou aplikaci a její verzi garantovat minimálně pětileté období její
podpory a rozvoje, a to ve všech oblastech dodávaného řešení. V obecné rovině se bude
jednat alespoň o soulad DB platformy, operačního systému aplikace. Na vždy aktuální a
podporované

verzi

(a jejich

kombinaci)

bude

garantovat

správnou

funkčnost

dodávaného řešení. Současně bude účastník garantovat i soulad dodaného řešení
s platnou legislativou a bude zajišťovat i standardní rozvoj dodaného řešení. Toto
potvrzení, z něhož bude vyplývat splnění shora uvedených parametrů, nesmí být starší
šesti měsíců od data uplynutí lhůty pro podání nabídek.
10.4. V nabídce budou na krycím listu uvedeny
-

identifikační údaje účastníka v rozsahu uvedeném v ust. § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,

-

kontaktní adresu pro písemný styk včetně e-mailové adresy mezi účastníkem
a zadavatelem,

-

celková nabídková cena v Kč bez DPH,

-

příp. dafší údaje.

10.5. Účastník zadávacího řízení podá nabídku vjednom originálním vyhotovení; zadavatel
dále doporučuje, aby účastníci zadávacího řízení předložili rovněž jednu kopií ^nabídky.
Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty vjedné obálce. Všechny listy nabídky
budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před
jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

10.6. Účastník zadávacího řízení předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické formě
na technickém nosiči dat {CD, DVD či flashdisk), a to ve formátu PDF/A, který bude
umožňovat strojové vyhledávání v textu nabídky.
10.7. Nabídka bude předložena v následující struktuře:
>

krycí list,

> obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
> doklad o poskytnutí jistoty (v případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky nebo
pojištění záruky se do originálu nabídky vkládá pouze kopie, originál se předkládá
samostatně nespojený pevně s nabídkou, byť v obálce s nabídkou), včetně sdělení údajů
o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu
> doklady prokazující splnění kvalifikace,
> organizační schéma - strukturu realizačního týmu spolu s uvedením osob; u každé
osoby účastník uvede jméno a příjmení a její zařazení v rámci realizačního týmu a dále
funkční oblast, které se bude věnovat vzhledem k získaným zkušenostem (tj. stručný
popis funkce člena týmu na plnění zakázky s vymezením úkolů k plnění); (následně bude
přílohou č. 4 smlouvy na plnění veřejné zakázky),
> údaje pro účely hodnocení nabídek v rámci kritéria hodnocení „Kvalita realizačního
týmu", tj. životopisy osob realizačního týmu s uvedením údajů pro hodnocení,
>

nabídková cena v požadovaném členění (blíže viz odst. 8.1. a příloha č. 5 zadávací
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dokumentace),
> informace o využití poddodavatele - uvedení části veřejné zakázky, které účastník hodlá
plnit prostřednictvím poddodavatelů a seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi
zadávacího řízení známi a uvedení, kterou část veřejné zakázky bude každý z
poddodavatelů plnit (následně bude přílohou č. 3 smlouvy na plnění veřejné zakázky),
>

popis řešení účastníka, nezbytné součinnosti zadavatele a další dokumenty dle čl. 7.3.
zadávací dokumentace (následně bude přílohou č. 2 smlouvy na plnění veřejné zakázky),

> garance dle čí. 10.3. zadávací dokumentace (následně bude přílohou č. 6 smlouvy na
plnění veřejné zakázky),
>

podrobný popis způsobu zamezení vendor lock-in situaci (např. identifikace partnerské
sítě, která může dodané řešení rozvíjet a za jakých podmínek, poskytnutí zdrojového či
strojového kódu zadavateli vč. nezbytné dokumentace a příslušného licenčního
oprávnění k využití kódů, kombinace shora uvedeného anebo dalších metod apod. následně bude přílohou č. 7 smlouvy na plnění veřejné zakázky); zadavatel výslovně
upozorňuje, že nesplnění uvedené zadávací podmínky, tedy nedoložení dostatečného
popisu opatření k zamezení vendor lock-in (tzn. popis opatření účastníka v nabídce musí
garantovat, že se zadavatel v průběhu plnění veřejné zakázky nestane závislým na
zdrojích jediného dodavatele a tedy nedojde k jeho dominanci ve smluvním vztahu),
zakládá oprávnění zadavatele vyloučit účastníka, který nedostatečně garantuje zamezení
vendor lock-in, z účasti v zadávacím řízení,

> v případě, že v souladu s těmito zadávacími podmínkami nebude součástí nabídky
účastníka smlouva na plnění veřejné zakázky, účastník je povinen v nabídce uvést
oprávněné osoby dle odst. 8.3.4 smlouvy na plnění veřejné zakázky,
> ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky,
> informace o celkovém počtu listů nabídky.
10.8. Uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými
předělovými listy.
10.9. Požadavky na formu nabídky vyplývající z čl. 10.5. až 10.8. zadávací dokumentace mají
doporučující charakter.

11. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách
zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky, vyjma
požadavků, jejichž charakter je doporučující. Závazné požadavky je dodavatel povinen plně a
bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci, vyjma požadavků doporučujících, bude považováno za
nesplnění zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
i
i
V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení,
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku
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za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení,
které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.

12. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Přestože zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
(e-maílová) žádost musí být zadavateli doručena ve íhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ (8 pracovních
dní před koncem lhůty pro podání nabídek).
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat
prostřednictvím e~maiíové adresy zakazkv@lesycr.cz k rukám osoby uvedené v čl. 1.1. této zadávací
dokumentace. V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o
tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel ve lhůtě dle ZZVZ uveřejní vysvětlení
zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
Zadavatel může postupem dle § 99 ZZVZ zadávací podmínky změnit nebo doplnit před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

23. 8. 2018.10.00 hod.

Místo podání nabídek:

Dodavatel je povinen doručit nabídku do podatelny
zadavatele na adresu Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové. Účastníci mohou nabídku na výše
uvedenou adresu zaslat nebo ji podat osobně ve všední
dny od 7:00 do 15:30 hod a poslední den lhůty pro
podání nabídek od 7:00 do konce lhůty pro podání
nabídek.

14. Otevírání obálek
Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty dle čl. 13. Otevírání
obálek s nabídkami se bude konat na adrese Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Otevírání obálek bude veřejně přístupné.
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15. Zadávací lhůta a jistota
15.1. Zadávací lhůta
Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 5 měsíců
od skončení lhůty pro podání nabídek.
15.2. Výše požadované jistoty
Zadavatel v souladu s ust. § 41 ZZVZ požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 3.000.000,- Kč (slovy:
tři miliony korun českých).
15.3. Forma poskytnutí jistoty
Jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky (ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), formou složení peněžní částky na účet
zadavatele nebo formou pojištění záruky dle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele je
zejména výpis z účtu dodavatele u peněžního ústavu, z něhož je patrné, že dodavatel převedl
částku ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele uvedený níže nebo potvrzení
peněžního ústavu o složení částky ve výši odpovídající požadované jistotě na účet zadavatele.
Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující:
bankovní ústav:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu/kód banky:

5039-26300511/0100

IBAN;

CZ43 0100 0050 3900 2630 0511

Kód banky (BIC):

KOMBCZPPXXX

variabilní symbol:

IČO dodavatele (resp. jeho ekvivalent)

specifický symbol:

1382018.

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet
zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty
©

sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

©

předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo

©

předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za
podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího
řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Uvolnění jistoty se řídí ustanovením § 41 odst. 6 ZZVZ. Nestanoví-ii účastník zadávacího řízení
jinak, bude mu jistota vrácena na účet, ze kterého byla uhrazena.
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V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky bude originál bankovní záruky vložen
do nabídky, tak aby ji zadavatel mohl oddělit od ostatních dokumentů a řádně vrátit
dodavateli. Současně s originálem bankovní záruky dodavatel vloží do nabídky rovněž i její
kopii, která bude pevně spojena s nabídkou.
Poskytnutá jistota připadá zadavateli v případech uvedených v ust. § 41 odst. 8 ZZVZ.

16. Podmínky pro uzavření smlouvy
16.1. Vybraný dodavatel je v souladu s § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ povinen zaslat zadavateli
po marném uplynutí lhůty pro podání námitek návrh smlouvy včetně všech příloh
elektronicky ve formátu MS WORD, a to případně i s anonymizovanými informacemi,
které ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů nebudou uveřejněny.
16.2. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit originály dokladů
vztahující se ke kvalifikaci dodavatele, a to konkrétně doklady uvedené v tabulkách čl.
5.1. až 5.3. zadávací dokumentace.
16.3. Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ. Nebude-li možné zjistit údaje o
skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ, zadavatel vyzve vybraného
dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných
majitelích nebo:
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou například
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3.

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
16.4. Vybraný dodavatel je před uzavřením smlouvy na písemnou výzvu povinen zadavateli
předložit doklad o sjednání pojistné smlouvy ve smyslu čl. X odst. 10.4. smlouvy na
plnění veřejné zakázky.
17. Další podmínky a práva zadavatele
17.1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR")
účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího
řízení dle ZZVZ. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní
údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních
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orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím
kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a
skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v
rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou
právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva
dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
17.2. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Zadavatel nebude
zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou účastníkům
vzniknout v souvislosti s jakýmikolív aspekty zadávacího řízení.
17.3. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.
17.4. Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje, v případě, že nedojde
k akceptaci fáze 1 anebo fáze 1 bude akceptována se závěrem nepokračovat podle čl. 6.1
návrhu smlouvy, provést změnu poskytovatele v průběhu plnění a jeho nahrazení
účastníkem zadávacího^ řízení, který se v rámci hodnocení umísti! jako druhý v pořadí za
vybraným dodavatelem. Bližší podmínky stanoví příloha č. 2 zadávací dokumentace.
Zadavatel si současně vyhrazuje právo neodebrat plnění odpovídající službám rozvoje
systému (resp. čerpat -tyto služby vždy dle aktuálních potřeb na základě objednávek
postupem blíže specifikovaným ve smlouvě na plnění veřejné zakázky). Zadavatel je dále
oprávněn požadovat poskytnutí dalších licencí pro uživatele a rozšíření rozsahu
maintenance licencí ve smyslu a za podmínek plynoucích z přílohy č. 5 zadávací
dokumentace.
17.5. Zadavatel

si

vyhrazuje

právo

zrušit

zadávací

řízení

v souladu

s příslušnými

ustanoveními ZZVZ.
17.6. Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje varianty nabídky.
17.7. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích
osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
17.8. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky použít, je-li to
nezbytné pro postup podle ZZVZ, či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
17.9.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
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18. Seznam příloh
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně detailního seznamu
funkčních, nefunkčních a integračních požadavků (Technické podmínky);
Příloha č. 2 - Smlouva o dodávce a implementaci systému ERP a poskytování služeb
Příloha č. 3 - Úvodní list nabídky (vzor)
Příloha č. 4 - Zápisy o předběžných tržních konzultacích
Příloha č. 5 - Popis a pokyny k vyplnění nabídkové ceny za implementaci a podporu ERP, vč.
mechanismu pro možné navýšení ceny

V Hradci Králové dne 2. 7. 2018

Lesy České republiky, s.p.

L<■■<■■/

rí;ii;iji;nky,

; í 06/1fevý
SúO U6
a.:
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