VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem:

„Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka“

V souladu s § 31 ZZVZ, Vás tímto vyzývám k podání nabídky a současně prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Název veřejné zakázky:

Druh zakázky:

Druh zadávacího řízení:

Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní
aplikaci PID Lítačka
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Mimo režim ZZVZ (veřejná zakázka malého rozsahu, která se neřídí
ZZVZ)

Identifikační údaje Zadavatele:

Zadavatel:

Operátor ICT, a.s.

Sídlo:

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO:

02795281

DIČ:

CZ02795281

Datová schránka:

3xqfe9b

Profil zadavatele

https://zakazky.operatorict.cz/

Kontaktní osoba pro věci
administrativní

1.

Mgr. Monika Lapáčková
e-mail: lapackova.monika@operatorict.cz

CÍL A PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Cílem veřejné zakázky je zajištění kontinuity klíčové funkcionality pro mobilní aplikaci PID Lítačka, které slouží
veřejnosti pro vyhledávání spojení ve veřejné dopravě a nákupu jízdenek (dále jen „aplikace PID Lítačka“).
Předmětem plnění této veřejné zakázky je tak poskytování webové služby vyhledávání spojení ve veřejné
dopravě pro aplikaci PID Lítačka (dále jen „Služba“).
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Detailní specifikace výše uvedeného součástí plnění je uvedena, včetně příslušných podmínek, v příloze č. 3 této
Výzvy, kterou tvoří závazný vzor smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Závazný vzor smlouvy“) a v příloze č. 4 této
Výzvy s názvem „Funkční a technické požadavky“.

2.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena ve výši 2 mil. Kč bez DPH. Z toho:
-

1.800.000 Kč bez DPH na Službu, kdy maximální nepřekročitelná cena za měsíční paušál Služby činí
100.000 Kč bez DPH, v případě, že účastník nabídne cenu za měsíční paušál Služby vyšší, může být
zadavatelem vyloučen z účasti na zadávacím řízení této veřejné zakázky;

-

200.000 Kč bez DPH na tzv. opci zadavatele, která představuje max. finanční rámec pro rozvoj Služby,
resp. rozvoj dílčích funkcionalit Služby, který bude zadáván formou objednávek a nacenění
v člověkodnech vykonané práce dodavatele, kdy si zadavatel vyhrazuje právo nezadat žádný nebo jen
částečný rozvoj (opci).

Jedná se o maximální, nejvýše přípustnou cenu pro celý předmět plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího
plnění.

3.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele, či vzdálený přístup, bude-li to dle dílčího zadání účelné.
Termín zahájení plnění:

ihned po uzavření Smlouvy (uzavření Smlouvy předpoklad do 2 týdnů
od ukončení zadávacího řízení) dle následujícího harmonogramu:

Označení Milníku

Název Milníku

Nejzazší termín plnění

A

Uzavření smlouvy

=T

B

Návrh realizace (technického a provozního řešení

= T + 1 měsíc (= T1)

Služby, implementace do aplikace PID Lítačka pro
iOS a Android)
C

Vývoj, implementace, testování a předání součástí

= T + 3 měsíce (= T2)

Služby dle 2.1 až 2.8 Přílohy č. 4 této Výzvy
D

Vývoj, implementace, testování a předání součástí
Služby dle 2.9 Přílohy č. 4 této Výzvy
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= T + 4 měsíce (= T3)

E

Zahájení poskytování Služby jako celku

= nejdříve T3 + 1 kalendářní den,
zadavatel může stanovit i termín
pozdější, a to v závislosti na
ukončení poskytování obdobné
služby stávajícím poskytovatelem

Předpokládaný termín podpisu Smlouvy: srpen 2019
Za předpokladu, že nebude možné smlouvu na plnění této veřejné zakázky uzavřít v zadavatelem určeném termínu
(například z důvodu trvajícího zadávacího řízení, plynutí blokační lhůty apod.) vyhrazuje si zadavatel právo
jednostranně posunout termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, a to v závislosti na průběhu zadávacího
řízení.
Předpokládaný termín ukončení plnění: do vyčerpání finančního rámce smlouvy určeného pro Službu (tj.
bez opce pro rozvoj Služby).

4.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou definovány v závazném návrhu smlouvy, který je součástí této Výzvy jako
Příloha č. 3, ve které jsou stanoveny závazné požadavky zadavatele.
Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné
zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v návrhu smlouvy výslovně
označeny k doplnění (uvozeny formulací [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]).
Doplnění závazného návrhu smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek je nezbytné pro podání nabídky ze strany
účastníka. Podáním nabídky na veřejnou zakázku účastník potvrzuje, že splňuje požadavky zadavatele uvedené
v podmínkách Výzvy, a vybraný dodavatel je povinen je plně a bezvýhradně respektovat.
Závazný návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou
prokazatelně oprávněnou jednat za dodavatele; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v originálu či
v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu
požadované smlouvy.
Podává-li nabídku více účastníků společně jako sdružení dodavatelů, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo
ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito účastníci budou vůči zadavateli a jakýmkoliv 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.
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5.

STANOVENÉ POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku v českém jazyce.
Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo
osobou k tomu zmocněnou v souladu s právními předpisy; zmocnění musí v takovém případě být součástí
nabídky. Obdobně pak i čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou příslušnou osobou či
statutárním orgánem takové ostatní osoby nebo osobou k tomu zmocněnou v souladu s právními předpisy;
zmocnění musí v takovém případě být rovněž součástí nabídky.
V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatelé k těmto cizojazyčným dokumentům překlad do českého
jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce
nebo na technickou dokumentaci a certifikace v anglickém jazyce.
Nabídka Dodavatele bude obsahovat:
a.

Identifikační údaje dodavatele

V případě právnických osob dodavatel uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo
a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně
jiné fyzické osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu.
V případě fyzických osob jméno, příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo
a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.
Toto dodavatel uvede do přílohy č. 1 – Krycí list nabídky – ID dodavatele.
b.

Kvalifikace účastníků

Dodavatel musí v nabídce prokázat základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v rozsahu:
•

Splnění základní způsobilosti – předložením čestného prohlášení, které je Přílohou č. 2 této Výzvy, které
bude podepsáno osobou/osobami oprávněnými jednat za dodavatele.

•

Splnění profesní způsobilosti:
o

předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, je-li v něm dodavatel zapsán; postačí
prostá kopie,

o

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci; postačí prostá kopie,

•

Splnění technické kvalifikace:
o

předložením seznamu významných dodávek či služeb (ve formě čestného prohlášení ideálně
v podobě tabulky navržené v Příloze č. 2 této Výzvy) realizovaných dodavatelem v posledních
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3 letech před zahájením této zakázky. Zadavatel dále stanoví bližší požadavky a požaduje
doložit, že dodavatel v uvedeném časovém úseku realizoval:
▪

Službu nebo dodávku spočívající v plnohodnotném vyhledávání nad jízdními řády
veřejné dopravy obdobného rozsahu, které bylo funkčně nasazeno do užívaní
veřejností, anebo komerčnímu užití)

o

předložením seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení
o jejich vzdělání (dokumenty o vzdělání – diplomy apod., dokumenty o certifikaci) a odborné
kvalifikaci (profesní životopis s délkou praxe a přehledem referenčních zakázek).

c.

Stáří dokladů

Doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90
kalendářních dnů.

6.

ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel požaduje, aby dodavatel kompletně vyplnil tabulku obsaženou v příloze č. 1 této Výzvy – krycí list.
Dodavatel tedy uvede cenu za 1 měsíc poskytování Služby, která nepřekročí částku 100.000 Kč bez DPH. Tato
cena v sobě bude zahrnovat mimo jiné veškeré související náklady dodavatele na vývoj a implementaci řešení.
Dále dodavatel uvede cenu za 1 člověkoden (tj. 8 pracovních hodin) rozvojových prací na rozvoj funkcionalit
služby (pro tzv. opci zadavatele).
Tytéž ceny, které bude dodavatel doplňovat do předmětné tabulky, je dále (ve shodné výši jako do této tabulky)
povinen doplnit do těla Smlouvy. Zadavatel upozorňuje, že terminologie užitá v této Výzvě nemusí plně odpovídat
terminologii užité v Závazném vzoru Smlouvy.
Dílčí nabídkové ceny a jejich součty uvedené v jednotlivých dokumentech přiložených v nabídce dodavatele, jsouli stanoveny, se musí vzájemně shodovat. Za případně rozpory či nesrovnalosti v jednotlivých nabídkových cenách
plně odpovídá dodavatel. Uvedení rozdílných hodnot, které mohou mít dopad na hodnocení nabídek, může být
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese dodavatel.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí
sjednané ceny jsou veškeré práce, služby, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení
předmětu plnění včetně přiměřeného zisku, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.
Nabídkové ceny budou stanoveny jako nejvýše přípustné za řádné plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídkovou
cenu, resp. jednotkovou nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě, že během realizace předmětu
veřejné zakázky dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty nebo výše zákonných poplatků, která se
uplatňuje na předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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Zadavatel nepřipouští varianty zpracování nabídkové ceny.

7.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek na veřejnou zakázku bude prováděno dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude
hodnocena podle níže uvedených dílčích kritérií v Kč bez DPH:
A. Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 měsíc poskytování Služby

80%

B. Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 člověkoden rozvojových prací

20%

Hodnoticí kritéria představují kvantitativní kritéria, u nichž je výhodnější nižší hodnota před vyšší, kdy nabídky
budou hodnoceny dle následujícího vzorce:

váha
subkritéria

X

Nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší cena v Kč bez DPH
_________________________________________________

=

Počet bodů za
subkritérium

Cena v Kč bez DPH v hodnocené nabídce
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty v součtu za
obě subkritéria.
V případě rovnosti nabídek rozhodne počet bodů udělených za subkritérium A., tj. v případě rovnosti nabídek
dodavatelů bude jako nejvýhodnější vybrán dodavatel, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH za
1 měsíc poskytování Služby.

8.

POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dodavatelé mohou požádat o vysvětlení dokumentace veřejné zakázky. Žádost o vysvětlení musí být doručena
zadavateli (postačí i e-mailem, či prostřednictvím profilu zadavatele) nejpozději do tří (3) pracovních dní před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Lapáčková
e-mail: lapackova.monika@operatorict.cz
Požadované vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel odešle (shodným způsobem jako tuto Výzvu)
do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná.
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9.

ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídky je možno podávat výhradně elektronicky, a to:
a)

na e-mailový kontakt, z něhož
lapackova.monika@operatorict.cz.

byla

dodavatelům

zaslána

tato

Výzva,

tj.

na

b) prostřednictvím profilu zadavatele na https://zakazky.operatorict.cz/.
Nabídky musí být v obou případech podány nejpozději do 09.08.2019 do 10:00 hod. Na nabídku podanou později
se pohlíží, jako by nebyla podána.
Je-li nabídka podávána prostřednictvím e-mailu, musí být v předmětu e-mailu opatřena nápisem „Nabídka –
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka – NEOTEVÍRAT“.

10.

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

a.

Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídek

Dále popsané požadavky doporučuje zadavatel respektovat v zájmu transparentního průběhu výběrového řízení.
b.

Způsob a forma zpracování nabídek

Nabídka se podává elektronicky.
Nabídka a dokumenty vztahující se k nabídce, zasílané mezi dodavatelem a zadavatelem budou vyhotoveny v
českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele (právnické osoby), musejí
být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně
ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem naskenovány či jinak elektronicky zpracovány tak, aby byly dobře
čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, byla sestavena do jednoho
souboru, který bude vhodným způsobem zabezpečen proti případným úpravám.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat
dodavatele v průběhu poptávkového řízení.
Pro nabídky podávané prostřednictvím profilu zadavatele musí být splněny podmínky dle manuálu provozovatele
systému, který zadavatel přikládá k této Výzvě jako její Přílohu č. 6.
11.

OSTATNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této Výzvě.
Dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že podmínky obsažené v této Výzvě jsou souhrnem
požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných
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právních předpisů. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými
v této výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky zadavatele, včetně všech
příloh.
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat podmínkám uvedeným v této Výzvě, může to mít za důsledek vyřazení
nabídky a následné vyloučení dodavatele z výběrového řízení.
Je-li nabídka shledána nejasná nebo neúplná, může zadavatel při zachování základních zásad vyzvat dodavatele
k doplnění nebo vysvětlení nabídky v přiměřené dodatečné lhůtě. Doplněním nelze měnit či doplňovat nabízené
plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení.
Zadavatel je oprávněn si ověřit informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu
v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit i bez uvedení
důvodu, a to do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo odesílat veškeré výzvy a rozhodnutí shodným způsobem, jakým doručoval tuto
Výzvu.

12.

PŘÍLOHY VÝZVY

Nedílnou součástí této Výzvy jsou následující přílohy:
•
•
•
•
•

Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Závazný vzor smlouvy
Příloha č. 4 – Funkční a technické požadavky
Příloha č. 5 – Manuál profilu zadavatele E-ZAK

V Praze dne
Digitálně podepsal Michal Fišer
Michal Fišer
MBA
Datum: 2019.08.05 08:35:48
MBA
+02'00'
_______________________________________

podepsal Ing.
Ing. Michal Digitálně
Michal Kraus, MBA
Datum: 2019.07.26 12:36:55
Kraus, MBA +02'00'
_______________________________________

Operátor ICT, a.s.
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

Operátor ICT, a.s.
Ing. Michal Kraus, MBA
člen představenstva
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