Číslo jednací zadavatele: 1/120/641561–2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
MALÉHO ROZSAHU
podle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“)

Druh veřejné zakázky

Zajištění SW a HW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro
VoZP ČR
Veřejná zakázka na dodávku

Název zadavatele:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)

IČO zadavatele:

47114975

Název veřejné zakázky:

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
Kontaktní adresa
zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:

MUDr. Karel Štein, generální ředitel VoZP ČR
Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03
Ing. Jan Honek, MBA

Telefon, fax:

tel: 284 021 208

E-mail:

jhonek@vozp.cz

1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání SW a HW podpory výrobce Oracle na 12
měsíců dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Specifikace veřejné zakázky „Zajištění
SW a HW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR“, která je nedílnou
součástí této výzvy (dále jen Příloha č. 1)
Tato HW a SW podpora slouží k zajištění bezporuchového běhu Integrovaného
informačního systému VoZP ČR.
1.1.
CPV:

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
72261000-2

Podpora programového vybavení
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2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Věcně příslušný útvar na základě zkušeností a v souladu s pravidly uvedenými
v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) dospěl ohledně předpokládané hodnoty k závěru, že
předpokládaná hodnota zakázky se bude pohybovat v rozsahu do 2 000 000,- Kč
bez DPH.

3.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

Doba plnění předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Specifikace veřejné
zakázky „Zajištění SW a HW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR“.
Místem plnění je sídlo zadavatele Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ 190 03.

4.

Kvalifikace dodavatelů

4.1.

Obecná ustanovení o prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění níže požadované kvalifikace, která je
předpokladem hodnocení nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku
malého rozsahu. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace se
předkládají v kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být
podepsáno statutárním orgánem dodavatel; v případě podpisu jinou osobou musí být
originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými
dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí
zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení dodavatele.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů mohou dodavatelé prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, který nebude k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší než 3 měsíce. Splnění základních kvalifikačních předpokladů a
profesních kvalifikačních předpokladů se prokazuje v rozsahu, v jakém údaje
uvedené ve výpise pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění příslušných
kvalifikačních předpokladů pro tuto veřejnou zakázku.
Pokud více dodavatelů podává společnou nabídku, musí každý z nich prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a
profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé
společně.
Jestliže více dodavatelů podává společnou nabídku, požaduje zadavatel analogicky
s požadavky uvedenými v ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ rovněž předložení smlouvy,
ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou
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zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Dodavatel je oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen analogicky dle § 51 odst. 4 ZVZ předložit
zadavateli:
 doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a)
subdodavatelem a
 smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace.
Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.
Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ.
4.2.

Doba prokazování splnění kvalifikace

Veškeré zadavatelem požadované informace a doklady prokazující splnění
kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídek stanovené
v této výzvě.
4.3.

Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel splní základní kvalifikační předpoklady, pokud prokáže splnění podmínek
stanovených v ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ. Splnění těchto kvalifikačních
předpokladů uchazeče prokazuje předložením čestného prohlášení. Čestné
prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
4.4.

Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:




kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku, ze
kterého je vyhotovena kopie, nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky;
kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
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4.5.

Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o své ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
4.6.

Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením:
 alespoň dvou dodávek HW a SW podpory Oracle obdobného charakteru jako
je předmět této zakázky. Cena zaplacená dodavateli musí činit minimálně 2
miliony Kč bez DPH v součtu těchto zakázek.
Všechny reference budou předloženy ve formě čestného prohlášení s uvedení
kontaktů pro ověření reference.

5.

Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

6.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly
doručeny nejpozději tři pracovní dny před skončením lhůty pro předložení nabídek.
Pokud uchazeč požádá o dodatečnou informaci nebo informace k této výzvě, musí to
učinit tak, aby žádost byla doručena nejpozději tři pracovní dny před skončením lhůty
pro předložení nabídek. Žádost je nutné poslat e-mailem na zakazky@vozp.cz a
zároveň poštou doporučeně na adresu:
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
Obálka bude označena „ Dodatečné informace k zadávacím podmínkám“
Další z možností zaslání žádosti o dodatečné informace je odeslání do datové
schránky: ID datové schránky „p3aaext“.
Zadavatel umožní uchazečům získat doplňkové informace formou řízené konzultace
k problematice v rozsahu 2 hodin/uchazeče, při zachování transparentnosti
poskytnutých informací ostatním uchazečům. Účelem je poskytnutí relevantních a
transparentních informací o požadavcích VoZP ČR na budoucí dodávky výpočetní
techniky tak, aby uchazeč měl možnost zpracovat co nejobjektivnější odhad
náročnosti poskytování dodávky a nabídnout relevantní cenu.
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Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 2 dnů
ode dne doručení žádosti dodavatele.

Závazná struktura nabídky:

7.

Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat
následující části:
1. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje o dodavateli, identifikaci
veřejné zakázky a nabídkovou. Krycí list nabídky je přílohou č. 3 této výzvy
2. Prokázání kvalifikace – dodavatel přiloží doklady prokazující splnění
kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem
3. Nabídková cena (za zakázku) v členění cena bez DPH, výše DPH a cena
včetně DPH.
4. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele – dodavatel je povinen použít závazný návrh smlouvy uvedený v
příloze č. 4.
5. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v
pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
6. Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (platí pouze pro
dodavatele, kteří mají formu akciové společnosti).
7. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou.

8.

Základní hodnotící kritérium

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za plnění všech činností
uvedených v příloze č. 1 Specifikace veřejné zakázky „Zajištění SW a HW podpory
výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR“, která je nedílnou součástí této ZD.

9.

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky 90 kalendářních dnů od skončení lhůty
pro podání nabídek.

10.

Lhůta pro předložení nabídky

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou
nabídku. Lhůta pro předložení nabídky končí dne 20. 06. 2016 v 9,00 hod.
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11.

Způsob a místo pro předložení nabídky

1. Nabídku je dodavatel povinen dodat v českém jazyce písemně v originále a
v jedné kopii, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání
splnění kvalifikace.
2. Dodavatelé mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak,
aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
3. Obálku jsou dodavatelé povinni označit výrazně „NABÍDKA – Zajištění SW a
HW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR“ označením
„NEOTVÍRAT“ a dále označením adresáta (VoZP ČR) a označením
odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
4. Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese:
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9

12.

Závěrečné ustanovení

Dodavatelům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů
spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich
jednotlivé části nebudou dodavatelům vráceny. Na zadávání této veřejné zakázky se
nevztahují postupy uvedené v ZVZ s výjimkou § 6 ZVZ.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 požadovat od dodavatelů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídkách,
 jednat s dodavatelem o smluvních podmínkách,
 zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději do uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem.
Uchazeč předloží doklad o obchodním partnerství s výrobcem SW a HW podpory
zaručující SW a HW podporu výrobcem.
SW a HW bude podporován servisním střediskem výrobce na území České
republiky.
Komunikace k podpoře SW a HW podpory bude probíhat v českém jazyce nebo
prostřednictvím dodavatele.
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V Praze dne 7. 6. 2016
Za zadavatele

_______________________
MUDr. Karel Štein v.r.
generální ředitel VoZP ČR

Přílohy zadávací dokumentace:
 Příloha č. 1 – Specifikace veřejné zakázky „Zajištění SW a HW podpory
výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR
 Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů
 Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
 Příloha č. 4 – Závazný vzor smlouvy
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Tímto prohlašuji, že uchazeč………...…………., se sídlem ………………….……,
IČO:…………………., že:

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, 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 zapáchání 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 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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,
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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) záměrně nevyužito
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a
řešení krize na finančním trhu

V …………....dne…………..

………………………………………………...
Jméno osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 3
Krycí list nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY
1

2

Název veřejné zakázky
Obchodní firma nebo název u PO /
Jméno a příjmení, popř. obchodní
firma u FO

3

Sídlo u PO / Místo podnikání u FO

4

Doručovací adresa včetně PSČ

5

Právní forma

6

Identifikační číslo

7

8

Zajištění SW a HW podpory výrobce Oracle
na 12 měsíců pro VoZP ČR

Daňové identifikační číslo (rodné číslo
u FO)
Jméno a příjmení statutárního orgánu
nebo jeho členů, případně jiné
fyzické osoby oprávněné jednat
jménem právnické osoby

9

Kontaktní osoba ve věci nabídky

10

Kontaktní telefon ve věci nabídky

11

Kontaktní e-mail ve věci nabídky

12

Nabídková cena bez DPH

13

Výše DPH v sazbě …… %

14

Nabídková cena včetně DPH

V …………dne…………

…………….……………………………………………………..….
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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