Číslo jednací: STC/4420/FÚ/2018/1

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296
zastoupený
Tomášem Hebelkou, MSc
generálním ředitelem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na služby zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Pořízení a implementace HR systému

Stránka 1 z 16

Číslo jednací: STC/4420/FÚ/2018/1
1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo:

Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká
republika

IČO:

00001279

Statutární orgán

Tomáš Hebelka, MSc, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Zuzana Šenoldová

E-mail:

senoldova.zuzana@stc.cz

Identifikátor datové schránky:

hqe39ah

Profil zadavatele:

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html

(dále jen „zadavatel“)
2.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1

Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat softwarové řešení
HR systému (tzv. personální systém pro řízení lidských zdrojů), které bude
splňovat:
a) požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 této
ZD);
b) specifikaci uvedenou dodavatelem v příloze č. 2 návrhu smlouvy.
(výše a dále jen „HR systém“)

2.2

Součástí předmětu této veřejné zakázky je:
2.2.1

provedení předimplementační analýzy;

2.2.2

dodávka časově a místně
multilicence) HR systému;

2.2.3

implementace agend (pojem agenda chápe Zadavatel jako množinu
business aktivit v dané oblasti (například personální evidence, zpracování
mezd, organizace společnosti, docházka, apod.) Mzdy a Docházka do
testovacího prostředí a následně produkčního prostředí včetně uvedení do
produkčního provozu;

2.2.4

implementace zbývajících agend (např. Zaměstnanecký portál, Obědy,
Personalistika a vzdělávání, Sestavy, …) do testovacího prostředí a
následně produkčního prostředí včetně uvedení do produkčního
provozu;

2.2.5

poskytování záručního servisu HR systému po dobu sjednané záruční
doby v délce 2 let;

neomezené

hromadné

licence

(tzv.
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2.2.6

poskytování provozní podpory HR systému včetně poskytování nových
verzí HR systému (např. z důvodu legislativních změn) po dobu v délce 5
let;

2.2.7

služby spočívající v poskytování záručního servisu HR systému v délce
2 let a provozní podpory HR systému v délce 5 let;

2.2.8

poskytování ad hoc služeb v rámci provozní podpory HR systému (dále
také jako „ad hoc služby“).

2.3

Rozsah jednotlivých dílčích částí a Fází předmětu plnění je podrobně uveden
v příloze č. 1 této ZD.

2.4

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „POŘÍZENÍ VÝROBNÍHO A
PERSONÁLNÍHO SYSTÉMU A DMS PRO STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN STÁTNÍ
PODNIK“, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006532, spolufinancovaného z 23. výzvy
IROP.

2.5

Zadavatel provedl za účelem připravit zadávací podmínky této veřejné zakázky
předběžné tržní konzultace v souladu s ustanovením § 33 zákona. Jelikož tato ZD
obsahuje informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace, a to
konkrétně části 1a a 1f přílohy č. 1 návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 1
této ZD, v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona uvádí zadavatel identifikaci
osob, které se na předběžné tržní konzultace podílely:
-

GEM System a.s., Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, IČO:
27189929;

přičemž obsahem předběžné tržní konzultace byly následující podstatné informace:

2.6

3.

-

analýza požadavků Zadavatele (Pohovory) a jejich následné
zpracování;

-

porovnání plnění těchto požadavků s veřejně dostupnými
informacemi o SW řešení HR systémů, prezentace výsledků;

-

analýza cenových hladin dostupných řešení pokrývající majoritu
zpracovaných požadavků jako část zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Kód CPV

Předmět veřejné zakázky

72000000-5

Informační technologie: poradenství, vývoj programového
vybavení, internet a podpora

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, MAXIMÁLNÍ NABÍDKOVÁ
CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 000 000 Kč bez DPH.
Zadavatel stanovuje jako nejvýše přípustnou výši nabídkové ceny částku 5 500 000 Kč
bez DPH.
Zadavatel může vyloučit účastníka z účasti v zadávacím řízení, pokud jeho
nabídková cena překročí výše uvedenou maximální částku. Vybraného dodavatele
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zadavatel z účasti v zadávacím řízení vyloučí, pokud jeho nabídková cena překročí
výše uvedenou maximální částku.
4.

POŽADAVKY NA VARIANTY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

5.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místa plnění jsou na adresách:
•
•
•

6.

7.

Výrobní závod I – Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1, Česká republika;
Výrobní závod II – Za Viaduktem 8, 170 00 Praha 7, Česká republika;
Výrobní závod III – Na Vápence 14/915, 130 00 Praha 3, Česká republika.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
6.1

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo: ihned po výběru dodavatele, tj.
září/říjen 2020

6.2

Termín realizace plnění předmětu zakázky: závazné lhůty plnění jsou stanoveny
v čl. III odst. 2 návrhu smlouvy (Příloha č. 1 této ZD), resp. v příloze 3 návrhu
smlouvy), a to konkrétně v termínech Fáze I do 28. 12. 2020 a Fáze II do 22. 3.
2021, ve smyslu implementace do produkčního provozu

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) ve své nabídce, v čl. V odst. 1, 2 a
3 návrhu smlouvy (příloha č. 1 této ZD), stanoví nabídkové ceny v Kč bez DPH za
celý předmět plnění této veřejné zakázky, a to v souladu se všemi požadavky
zadavatele. Účastník uvede podrobný rozpad ceny dle požadavků v návrhu
smlouvy.
(výše a dále také souhrnně jako „nabídková cena“)

8.

7.2

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být
zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné
zakázky.

7.3

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další
podmínkou.

7.4

Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást, uvedená v nabídce na základě
této ZD musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští nulovou cenu, a to v žádné
její části.

7.5

Za správnost určení sazby a výše DPH, jakožto veškerých jiných poplatků a daní
v souladu s platnými předpisy odpovídá účastník.

7.6

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to ve formátu cena v Kč bez DPH.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
8.1

Splnění kvalifikace
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a)

Dodavatel je povinen nejpozději ke dni podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.
Dnem zahájení tohoto zadávacího řízení je den, kdy byla tato ZD zveřejněna
na profilu zadavatele.

b)

Kvalifikaci splní účastník, který prokáže splnění:
•
•
•

základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona podle ustanovení
§ 75 zákona,
profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 zákona,
technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 zákona.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel ve
zjednodušeném podlimitním řízení splnění všech požadovaných
kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů, které jsou
uvedeny dále, v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k
prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením.
Dodavatel může využít vzor prohlášení v příloze č. 3 této ZD.
Dle ustanovení § 87 zákona lze prokázat splnění kvalifikace také jednotným
evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vybraný účastník (vítěz veřejné zakázky) je povinen v návaznosti na
ustanovení § 122 odst. 3 zákona před podpisem smlouvy předložit originály
či úředně ověřené kopie dokladů, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a
profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
PŘEDE DNEM PODÁNÍ NABÍDKY.
8.2

Základní způsobilost
8.2.1 Způsobilým není dodavatel, který:
a)

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího
řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k
zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky
splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele.
Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
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Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické
osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených
osob rovněž vedoucí pobočky;
b)

má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen
splatný daňový nedoplatek,

c)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)

má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,

e)

je v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla
vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

8.2.2 Prokázání splnění základní způsobilosti dodavatelem se sídlem
v České republice
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
České republice jako zemi svého sídla předložením:
a)

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 8.2.1 písm. a) této ZD,

b)

potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 8.2.1 písm. b) této
ZD,

c)

písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu
k 8.2.1 písm. b) této ZD,

d)

písemného čestného prohlášení ve vztahu k 8.2.1 písm. c) této ZD,

e)

potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k
8.2.1 písm. d) této ZD,

f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu
k 8.2.1 písm. e) této ZD.

8.2.3 Prokázání splnění základní způsobilosti dodavatelem se sídlem
mimo Českou republiku
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k
České republice předložením:
a)
b)
c)
d)

potvrzení příslušného českého finančního úřadu ve vztahu k 8.2.1
písm. b) této ZD,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve
vztahu k 8.2.1 písm. b) této ZD,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k 8.2.1 písm. c) této
ZD,
potvrzení příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení
ve vztahu k 8.2.1 písm. d) této ZD,
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e)

výpisu z českého obchodního rejstříku, nebo předložením
písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán, ve vztahu k 8.2.1 písm. e) této ZD.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu
k zemi svého sídla předložením v souladu s ustanovením § 81 zákona
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to
v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V rámci základní způsobilosti je zahraniční dodavatel povinen prokázat ve
vztahu k zemi svého sídla skutečnosti dle k 8.2.1 písm. a), b), c) a d) této
ZD.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává,
může být v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona nahrazen
písemným čestným prohlášením.
Veškeré doklady je dodavatel povinen předložit v jazyce požadovaném
zadavatelem dle čl. 15.2 této ZD.
8.3

Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

8.4

Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje k prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2
písm. b) zákona předložení seznamu minimálně 3 významných služeb
poskytnutých za poslední 4 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Za významnou službu je zadavatelem považována taková služba, která je
obdobného předmětu plnění jako tato veřejná zakázka, tj. dokončená
implementace softwarového řešení HR systému pro výrobní podnik o
minimálně 400 zaměstnancích (v době pořízení daného informačního
systému), přičemž zadavatel dále požaduje, aby;
-

z toho minimálně jedna významná služba obsahovala kromě samotné
implementace rovněž poskytování provozní podpory, přičemž zadavatel
požaduje, aby byla provozní podpora alespoň v délce 1 roku
poskytována ve výše uvedeném referenčním období (tj. 4 roky před
zahájením zadávacího řízení);

-

z toho minimálně jedna významná služba byla poskytnuta za
celkovou cenu za implementaci, nebo implementaci včetně poskytnutí až
5-leté provozní podpory (tedy nikoliv více) ve výši alespoň 4 500 000 Kč
bez DPH;

-

z toho minimálně dvě významné služby byly integrovány se vstupním
a s účetním systémem, přičemž podklady k výplatě mezd a odvodů byly
zpracovány HR systémem.
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Seznam významných služeb předložených dodavatelem musí obsahovat
informace rozhodné pro prokázání splnění požadované kvalifikace, minimálně
následující údaje:
•
•
•
•
•

8.5

název objednatele, kterému bylo plnění poskytnuto, včetně počtu jeho
zaměstnanců v době pořízení daného informačního systému,
doba poskytnutí plnění s přesností na kalendářní měsíce,
předmět a rozsah poskytovaného plnění, ze kterého bude zřejmé splnění
požadavku zadavatele,
finanční objem (suma) za realizované plnění v Kč bez DPH,
kontaktní osoba objednatele pro účely ověření uvedených informací
(jméno, pracovní telefon a e-mail v souladu se zákony na ochranu
osobních údajů v příslušné zemi dodavatele).

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace jak dodavatele se sídlem v České republice, tak
zahraničního dodavatele, získána v zahraničí, prokazuje se dle ustanovení § 81
zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v
rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být
v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 zákona nahrazen písemným čestným
prohlášením. To platí jednak v situacích, kdy požadovaný doklad nemá v právním
řádu země, kde byla kvalifikace získána, ekvivalent (tj. požadovaný doklad v
zahraničním právním řadu neexistuje), a jednak v situacích, kdy v zahraničním
právním řádu vůbec neexistuje povinnost, jejíž splnění zadavatel požaduje prokázat
předložením dokladu. Ve druhém z uvedených případů dodavatel učiní čestné
prohlášení o neexistenci povinnosti, jejíž splnění zadavatel požaduje prokázat.

8.6

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném
rozsahu, je oprávněn v souladu s § 83 zákona splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1
zákona (obchodní rejstřík) touto jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
doklady prokazující splnění úplné základní způsobilosti podle ustanovení § 74
odst. 1 zákona (touto) jinou osobou,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění
veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel
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prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm.
a), b) nebo d) zákona (je-li požadováno) vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace
vztahuje.
8.7

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn ve smyslu ustanovení § 82 zákona několika
dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku,
je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle
ustanovení § 74 odst. 1 zákona a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst.
1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje) samostatně v plném rozsahu.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle ustanovení § 82 zákona
společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli 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.

8.8

Požadavek na uvedení poddodavatelů
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník ve
své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu
či více poddodavatelům.
Účastník ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů spolu s uvedením, jaká
část této veřejné zakázky bude realizována poddodavatelem – s uvedením druhu
dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního
podílu na veřejné zakázce (příloha č. této 5 této ZD). V případě, že dodavatel
v průběhu plnění změní poddodavatele původně uvedeného v nabídce, podléhá
tato změna poddodavatele schválení zadavatele.
Pokud účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli,
je rovněž povinen předložit čestné prohlášení o této skutečnosti v rámci své nabídky
(příloha č. 5 této ZD).

8.9

Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou,
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
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9.

HODNOCENÍ NABÍDEK
9.1

Kritéria hodnocení
Základním kritériem hodnocení pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s
ustanovením § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě nejnižší celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené dle přílohy č. 6 této ZD, kterou je
účastník povinen předložit jako součást nabídky.
Ceny stanovené v příloze č. 6 této ZD odpovídat cenám stanovenými v čl. V
odst. 1, 2 a 3 návrhu smlouvy.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že množství ad hoc služeb uvedené v příloze č.
6 této ZD odpovídá maximálnímu počtu stanovenému v návrhu smlouvy (čl. X písm.
a) druhá odrážka návrhu smlouvy) a slouží pouze pro účely hodnocení nabídek, tedy
zadavatel nezaručuje, že uvedené množství daných ad hoc služeb skutečně od
vybraného dodavatele odebere.

9.2

Způsob hodnocení
Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Jako nejvýhodnější bude komisí hodnocena nabídka s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty (údaje), které jsou
předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika
rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že
dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě,
než zadavatel požaduje.

10. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY
10.1 Platební a obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy (příloha
č. 1 této ZD).
10.2 Tento návrh smlouvy je pro účastníka závazný. Účastník je oprávněn doplnit do
návrhu smlouvy pouze údaje, které jsou označeny jako nedoplněné [•] nebo upravit
nebo doplnit údaje tam, kde to návrh smlouvy výslovně požaduje.
10.3 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
předloží účastník jako součást své nabídky v prosté kopii. V případě, že smlouva
bude podepsána zástupcem (zmocněncem), musí být prostá kopie této plné moci
součástí nabídky.
10.4 V případě společné nabídky budou v návrhu smlouvy uvedeni všichni účastníci a
návrh smlouvy bude podepsán osobami oprávněnými jednat za každého účastníka
nebo bude návrh smlouvy podepsán zmocněncem k podepisování společné
nabídky a součástí bude prostá kopie této plné moci.
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11. POSKYTNUTÍ ZD
Ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 zákona uveřejní zadavatel tuto ZD v plném rozsahu,
jakož i její případná vysvětlení, změny či doplnění na svém profilu zadavatele /
elektronickém nástroji https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.
12. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KOMUNIKACE V PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
12.1 Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona oprávněn písemně
požadovat po zadavateli vysvětlení této ZD, a to prostřednictvím datové schránky
zadavatele, elektronicky e-mailem na adrese: senoldova.zuzana@stc.cz nebo
prostřednictvím elektronického nástroje.
12.2 Zadavatel uveřejní písemné vysvětlení této ZD včetně přesného znění dotazu bez
identifikace dodavatele, případně související dokumenty, nejpozději do
3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, a to na svém profilu
zadavatele / elektronickém nástroji.
12.3 Zadavatel může poskytnout účastníkům písemné vysvětlení této ZD i bez předchozí
žádosti.
12.4 V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být
případná vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace poskytována
telefonicky. Dodavateli je doporučeno pravidelně sledovat profil zadavatele /
elektronický nástroj https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.
12.5 Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016
Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje je dokument
doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta
datové zprávy v elektronickém nástroji.
12.6 Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 211 odst. 6 zákona při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen
dodáním do datové schránky adresáta.
13. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
13.1 Tato ZD je pro dodavatele závazná.
13.2 Výpis z Registru plátců DPH
Účastník, který je plátce DPH v České republice, v nabídce předloží výpis
z Registru plátců DPH – účastník , je povinen doložit číslo svého bankovního účtu
vedeného u poskytovatele platebních služeb a skutečnost, že není nespolehlivým
plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje účastník doloží
výpisem/printscreenem obrazovky z databáze zveřejněné správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup tzv. „Registr plátců DPH“ .
Účastník, který není plátce DPH v České republice, v nabídce předloží čestné
prohlášení v prosté kopii o svém bankovním účtu a také čestné prohlášení v prosté
kopii o své spolehlivosti jako plátce DPH analogicky ve smyslu ustanovení § 106a
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zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Účastník může použít čestné prohlášení (příloha č. 4 této ZD).
13.3 Popis nabízeného technického řešení
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky účastníka byl popis nabízeného plnění,
tj. podrobný popis konkrétního řešení, kterým splní veškeré technické požadavky
zadavatele stanovené v příloze č. 1 návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 1 této
ZD. Popis musí být předložen v takovém rozsahu a detailu, aby bylo možné v rámci
nabídky posoudit, zda účastníkem nabízené řešení zcela odpovídá všem
požadavkům zadavatele. Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce
podrobně textově popsal každou požadovanou funkcionalitu, tj. jakým konkrétním
způsobem bude daná funkcionalita řešena.
Pokud to je vhodné a možné, účastník předloží jako součást popisu nabízeného
plnění také grafické zobrazení nabízeného řešení (např. printscreeny obrazovky či
grafické rozvrhnutí a vzhled jednotlivých funkcionalit apod.).
Tento účastníkem zpracovaný popis nabízeného plnění bude sloužit zadavateli k
posouzení splnění předmětu této veřejné zakázky, zadávacích podmínek a k
ověření schopnosti účastníka veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu realizovat.
Tento popis bude tvořit přílohu č. 2 návrhu smlouvy jako závazné vymezení
předmětu plnění.
Zadavatel doporučuje rozsah popisu nabízeného řešení v max. délce 50 stran
formátu A4. Minimální rozsah je 10 stran formátu A4.
Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že tento popis nabízeného plnění
nesmí obsahovat žádná variantní řešení a nesmí v žádné své části odporovat
požadavkům zadavatele, tj. zadávacím podmínkám.
13.4 Zadavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného
účastníka z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro
vyloučení dle ustanovení § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný účastník,
který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti
nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
14. SOUČINNOST PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
14.1 Zkouška vzorků / jiná součinnost před podpisem smlouvy
Zadavatel stanovuje jako podmínku nutnou pro uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem ve smyslu s ustanovením § 104 písm. a) zákona, připravenost
prokázat splnění všech požadovaných funkcionalit HR systému. Zadavatel
v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. b) zákona, vyzve vybraného
dodavatele k předložení dokumentů nebo vzorků prokazující splnění vybraných
požadovaných funkcionalit HR systému, přičemž výčet vybraných funkcionalit bude
vymezen v této výzvě, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této výzvy.
Účastník může splnění vybraných funkcionalit prokázat formou osobní prezentace
v místě sídla zadavatele nebo formou vzdálené prezentace. Prokázání je však
možné také pomocí textového popisu řešení zohledňujícího zapojení do
architektury systému, rozvržení modulů (modul je chápán jako ucelený blok IT
řešení (funkcí, úloh) pro podporu činností v jedné či více agendách) a propojení na
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další funkcionality, testovací verze nabízeného systému nebo vizualizací
finálního produktu či obdobnými postupy, resp. kombinací všech výše
uvedených forem.
Neprokázání splnění vybraných funkcionalit bude v souladu s ustanovením § 122
odst. 7 zákona, posuzováno jako nesplnění podmínek a povede k vyloučení
účastníka zadávacího řízení.
14.2 Pojistná smlouva
Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 104 písm. a) zákona před
podpisem smluv předložit prostou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vybraným dodavatelem třetí osobě, a
to ve výši min. 5 000 000 Kč. Rovnocenným dokladem pro prokázání tohoto
požadavku je také prostá kopie pojistného certifikátu nebo prostá kopie potvrzení o
uzavření pojistné smlouvy vystaveného pojistitelem.
14.3 Skuteční majitelé
Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem dle ustanovení § 122 odst. 4
zákona, zadavatel ve výzvě podle ustanovení § 122 odst. 5 zákona vyzve vybraného
dodavatele, který je právnickou osobou, 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 zejména:
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.
Veškeré doklady je dodavatel povinen předložit v jazyce požadovaném zadavatelem
dle této ZD.
Nepředložení výše uvedených informací a dokladů k prokázání skutečného majitele
je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
14.4 Originály ke kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona je dále vybraný dodavatel
povinen před podpisem smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů,
jimiž prokazoval kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v nabídce.
15. PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY
15.1 Zadavatel nepožaduje po účastníkovi, aby veškeré doklady či prohlášení byly
podepsány statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat
jménem či za účastníka. Účastník podáním nabídky prostřednictvím elektronického
nástroje stvrzuje, že nabídku podala osoba oprávněná činit tyto úkony a podáním
nabídky zároveň účastník souhlasí se zadávacími podmínkami stanovenými
zadavatelem a zákonem.
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15.2 Nabídka bude podána v českém jazyce. Pokud bude jakákoli část nabídky v jiném
jazyce, než českém musí být přeložena (prostý překlad) do českého jazyka.
15.3 Podaná nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a
zadavatelem, včetně požadovaných dokladů a informací.
16. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
16.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 9. 2020 v 9:00 hod.
16.2 Nabídku dodavatel zpracuje písemně v elektronické podobě.
16.3 Podání nabídek v elektronické podobě:
•

Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_53.html.

•

Veškeré části nabídky musí být dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

•

Dodavatel je za účelem podání nabídky povinen se registrovat
v elektronickém nástroji (respektive do jeho propojených databází „CDD“
a „FEN“).

•

Další informace ohledně registrace do databáze FEN a ověření identity jsou
dostupné na:
https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/
Před zahájením registrace dodavatele se ujistěte, že máte k dispozici:
▪

doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního
rejstříku nebo jiný relevantní dokument),

▪

plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste
zároveň statutárním zástupcem nebo budete registraci provádět s
využitím datové schránky, plnou moc nepotřebujete), vzor plné moci
naleznete zde,

▪

elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pro
elektronický způsob ověření dodavatele).

Pokud dodavatel nedisponuje odpovídající kvalitou elektronického podpisu,
který je požadován v průběhu proces ověření identity, je možné ověřit identitu
„Mimo systém“, což obnáší stažení odpovídající žádosti, která musí být
v listinné podobě podepsána a spolu s dalšími dokumenty zaslána poštou
technickému provozovateli. Následujte instrukcí v uvedených manuálech.
•

Proces registrace dodavatele může trvat několik dnů.

•

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na
internetové adrese:
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

•

Test nastavení prohlížeče a systému je možno provést na internetové adrese:
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https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.
•

Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské
příručce“ na internetové adrese:
https://mfcr.ezak.cz/manual.html.

16.4 Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení nabídky:
•
•
•
•

•
•
•
•

Obsah nabídky
Krycí list nabídky (příloha č. 2 této ZD)
Závazný návrh smlouvy (příloha č. 1 této ZD) včetně všech příloh
Doklady prokazující splnění kvalifikace, a to v tomto řazení (případně
předložení přílohy č. 3 této ZD):
➢
základní způsobilost
➢
profesní způsobilost
➢
technická kvalifikace
Popis nabízeného řešení zpracovaný účastníkem dle čl. 13.3 této ZD
Výpis z Registru plátců DPH nebo čestné prohlášení dle čl. 13.2 této ZD (příloha
č. 4 této ZD)
Seznam poddodavatelů (příloha č. 5 této ZD)
Údaje relevantní pro hodnocení (příloha č. 6 této ZD)

16.5 V případě, že zadavatel v rámci této ZD požaduje předložení dokumentů, které jsou
zároveň jako povinná součást návrhu smlouvy, postačí, když účastník do své
nabídky tyto dokumenty předloží v 1 vyhotovení.
16.6 Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů
obsažený v tomto článku ZD slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při
kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost,
jehož doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze
zákona, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky
poukazem na tento výčet dokumentů.
17. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání
nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti.
18. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si tímto vyhazuje právo, že může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém
případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení
okamžikem jejich uveřejnění.
19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
19.1 Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
19.2 Podáním nabídky účastník bere na vědomí, že zadavatel je jako povinný subjekt dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinen po
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv je obligatorní podmínkou účinnosti smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že některá práva a povinnosti ze smlouvy, resp. s nimi
související lhůty mohou být vázány na toto uveřejnění.
19.3 Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu
ustanovení § 219 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele, resp. v registru smluv
text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných změn a
dodatků.
19.4 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně
vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách.
19.5 Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků
nebudou vráceny.
20. PŘÍLOHY
•
•
•
•
•
•

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o bankovním účtu a spolehlivosti jako plátce DPH
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 6 – Údaje relevantní pro hodnocení

V Praze dne ____________

..................................................................
Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
za zadavatele
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
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