VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem
„Monitoring dopravního značení“
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Druh zakázky:

Monitoring dopravního značení
veřejná zakázka malého rozsahu
veřejná zakázka na dodávky

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281
3xqfe9b
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1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem veřejné zakázky je monitoring dopravního značení po dobu 15 měsíců. Monitoring zahrnuje
následující plnění:
1. dodání a instalace 163 ks senzorických řešení a dodávka 2 ks proměnné dopravní značky
2. pronájem, provoz a servisní podpora 163 ks senzorických řešení a 2 ks proměnné dopravní
značky
3. provoz portálu zobrazujícího data ze senzorických řešení/proměnných dopravních značek,
poskytnutí uživatelských přístupů a zaškolení uživatelů
4. deinstalace 163 ks senzorických řešení a uvedení značek do původního stavu a odvoz 163 ks
senzorických řešení a 2 ks proměnné dopravní značky (v Kč bez DPH)
Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 2 této výzvy – Vzorový návrh smlouvy a v příloze č. 3 této
výzvy – Technická a funkční specifikace.
2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 980.000,- Kč bez DPH. Z toho 850.000,- Kč bez DPH činí
předpokládaná hodnota veřejné zakázky samotné a 130.000,- Kč bez DPH činí předpokládaná hodnota
odpovídající vyhrazené změně závazku.
V případě výše uvedených cen se jedná o maximální, nejvýše přípustné ceny plnění veřejné zakázky. Dodavatel,
který nabídne některou z nabídkových cen vyšší, než jsou tyto hodnoty, bude ze zadávacího řízení vyloučen.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel zároveň stanovuje maximální cenu následující části plnění:
Maximální cena za dodávku a instalaci 163 ks senzorických řešení a dodávku 2 ks proměnné dopravní značky na
místa určení činí 40.000,- Kč bez DPH.
Vyhrazené změny závazku:
Zadavatel si vyhrazuje následující změny závazku:
1.

Zadavatel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky navýšit počet pronajatých
senzorických řešení a poptat u dodavatele plnění s tím související do výše 130.000,- Kč bez DPH.

2.

Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit předmět plnění veřejné zakázky tak, že nebude realizována část
odpovídající deinstalaci, odvozu senzorických řešení a uvedení dopravních značek do původního
stavu/odvozu proměnných dopravních značek.

Podrobné podmínky uplatnění vyhrazených změn závazku jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy – Vzorový návrh
smlouvy.
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění: Smlouva bude uzavřena na 15 měsíců od protokolárního předání a převzetí 163 ks senzorických
řešení a 2 ks proměnných dopravních značek.
Místo plnění: hlavní město Praha, konkrétní místa dodání senzorických řešení proměnných dopravních značek
jsou uvedena v příloze č. 3 této výzvy – Technická a funkční specifikace.
4. OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY
4.1. Dodavatel je povinen doložit návrh smlouvy dle přílohy č. 2 této výzvy – Vzorový návrh smlouvy, přičemž
není oprávněn činit jiné změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro
doplnění ze strany dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]. U návrhu smlouvy stačí, když bude v nabídce předložen
v prosté kopii.
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Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně
oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění (např. plnou moc)
v nabídce.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako sdružení dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán
statutárními orgány nebo jinými osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny dodavatele, kteří tvoří
sdružení, nebo dodavatelem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn
(vedoucí účastní sdružení).
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako sdružení dodavatelů), jsou dále povinni přiložit k nabídce
prostou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé 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.
Dodavatel je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v
souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.
4.2. Součástí nabídky bude rovněž návrh technického řešení, které bude obsahovat minimálně:
- technickou specifikaci nabízených senzorických řešení (technické listy, technická specifikace, certifikace atp.),
- specifikace komunikační technologie (GSM, LoRa, Sigfox apod.),
- specifikace portálu zobrazujícího data ze senzorických řešení.
Z návrhu technického řešení musí jednoznačně vyplývat splnění všech stanovených zadávacích podmínek.
5. KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace následujícím rozsahu:
Splnění technické kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění technické kvalifikace, a to předložením:
osvědčení objednatele, které bude obsahovat min. označení objednatele, název zakázky, fin. objem zakázky
a termín realizace zakázky, přičemž zakázka musí splňovat níže uvedené parametry.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v posledních 3 letech realizoval alespoň jednu (1) zakázku na prodej či
pronájem senzorických řešení, jejíž součástí byl jejich provoz, a to v minimální hodnotě celé zakázky
200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) bez DPH.
6. ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Dodavatel je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v členění dle tabulky uvedené v příloze č. 4 této výzvy –
Rozpis nabídkové ceny. Dodavatel není oprávněn v tabulce provádět jiné změny než doplnit žlutě označená pole.
1. Cena za dodání a instalaci 163 ks senzorických řešení a dodání 2 ks proměnné dopravní značky na místa
určení (v Kč bez DPH)1
2. Cena za pronájem, provoz a servisní podporu 163 ks senzorických řešení (v Kč bez DPH)/měsíc
3. Cena za pronájem, provoz a servisní podporu 2 ks proměnné dopravní značky (v Kč bez DPH)/měsíc

1 Zahrnuje cenu za propojení Senzorických řešení a Proměnných dopravních značek s Portálem
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4. Cena za provoz portálu zobrazujícího data ze senzorických řešení/proměnných dopravních značek,
poskytnutí 10 ks licence k užívání (v Kč bez DPH)/měsíc 2
5. Cena za deinstalaci 163 ks senzorických řešení a uvedení značek do původního stavu a odvoz 163 ks
senzorických řešení a 2 ks proměnné dopravní značky (v Kč bez DPH)
6. Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky (v Kč bez DPH)3
Cena při využití vyhrazené změny závazku:4
1.

Cena za dodání a instalaci 1 ks senzorického řešení na místo určení (v Kč bez DPH5)

2.

Cena za pronájem, provoz a servisní podporu 1 ks senzorického řešení (v Kč bez DPH)/měsíc

3.

Cena za deinstalaci a odvoz 1 ks senzorického řešení a uvedení značek do původního stavu (v Kč bez DPH)

4.

Celková nabídková cena za vyhrazenou změnu závazku (v Kč bez DPH)6

Celkové nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky a vyhrazenou změnu závazku budou rovněž uvedeny v Krycím
listu nabídky viz Příloha č. 1 této výzvy a v návrhu smlouvy.
Nad rámec výše uvedených nabídkových cen uvede dodavatel v Krycím listu rovněž cenu za nákup7 1 ks
senzorického řešení a 1 ks proměnné dopravní značky. Tyto ceny nebudou předmětem hodnocení a budou sloužit
pouze pro určení ceny uvedené v čl. 2 odst. 2.15 vzorového návrhu smlouvy.
Nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny konečné a nepřekročitelné, tj. zahrnující jakékoli případné dodatečné
náklady vybraného dodavatele.
7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnocení nabídek na veřejnou zakázku bude prováděno dle ekonomické výhodnosti nabídek, a to v rámci níže
uvedených dílčích hodnotících kritérií.
Kritéria hodnocení

Váha

A.

Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky

87%

B.

Celková nabídková cena za vyhrazenou změnu závazku

13%

V rámci dílčích kritérií A. a B. bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH, tj. částku
uvedenou v souladu s čl. 6 této výzvy. Za výhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou.

2

Zahrnuje cenu za školení uživatelů a cenu za zřízení REST API propojení po HTTPS do Datové platformy hl.m. Prahy (Golemio)
3 V celkové nabídkové ceně za plnění veřejné zakázky bude hodnocena cena při době trvání plnění v délce 15 měsíců
4

Při stanovení cen vyhrazené změny závazku dodavatel zohlední to, že zadavatel může kdykoliv během platnosti a účinnosti smlouvy na
plnění veřejné zakázky využít rozšíření předmětu plnění v daném rozmezí (1 ks – 37 ks), tj. např. poptat separátně dodávku 1 ks senzorického
řešení.
5 Zahrnuje cenu za propojení senzorického řešení s Portálem
6 V celkové nabídkové ceně za vyhrazenou změnu závazku bude hodnocena cena pro 37 ks senzorických řešení při době trvání plnění v
délce 15 měsíců
7 Jedná se o cenu za nákup. Do této ceny tedy dodavatel nezahrne náklady na dodání, instalaci atd.
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Dílčí kritéria budou hodnocena dle následujícího vzorce:

Počet bodů =

Nejnižší celková nabídková cena
------------------------------------------------ x 100
Hodnocená celková nabídková cena

Za nejvýhodnější nabídku v rámci těchto dílčích hodnotících kritérií bude považována taková nabídka, ve které
účastník získá nejvyšší celkový počet bodů.

Metoda hodnocení
Počet bodů získaných v rámci dílčích hodnotících kritérií bude vynásoben příslušnou vahou daného dílčího
kritéria, tj. 87% u dílčího kritéria „Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky“ a 13% u dílčího kritéria
„Celková nabídková cena za vyhrazenou změnu závazku“. Výsledné hodnoty v obou dílčích kritériích budou
následně sečteny a dle součtu těchto výsledných hodnot se sestaví pořadí nabídek. Jako ekonomicky
nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka toho účastníka, která v součtu hodnot získaných v obou dílčích
kritériích získá nejvyšší hodnotu. V případě rovnosti hodnot bude vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídka toho účastníka, která získala více bodů v rámci dílčího kritéria Celková nabídková cena za plnění veřejné
zakázky. V případě rovnosti bodů v rámci obou dílčích kritérií pak nabídka, která byla doručena dříve.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení. Podmínění nebo
uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude
zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či
formě, než které zadavatel stanovil.

8. POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ
Přestože tato výzva vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,
mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být zadavateli doručena
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese této veřejné zakázky na profilu zadavatele nejpozději 4
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní
nejméně 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
9. ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídky lze podat výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
adrese této veřejné zakázky na profilu zadavatele. Nabídky musí být podány nejpozději do 19. 11. 2020
do 10:00 hod. Na nabídku podanou později se pohlíží, jako by nebyla podána.
K podání nabídky je nutná registrace. Podrobné informace k podání nabídky jsou uvedeny na adrese:

https://zakazky.operatorict.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf
10. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY
Zadavatel požaduje, aby každá nabídka obsahovala následující přílohy:
1.

Krycí list nabídky – dodavatel použije přílohu č. 1 této výzvy;

2.

Doklady prokazující splnění kvalifikace – osvědčení objednatele o realizované zakázce;

3.

Návrh smlouvy - dle bodu 4.1 této výzvy, s to včetně přílohy č. 2 – návrh technického řešení (v souladu
s bodem 4.2 této výzvy) a přílohy č. 3 – rozpis nabídkové ceny (dle přílohy č. 4 této výzvy);

4.

Další dokumenty dle uvážení dodavatele.
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11. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, a to i
bez uvedení důvodu.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě.
Dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační
průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi
dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků
zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných 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, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
Podáním nabídky v tomto zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky, včetně všech příloh.
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka
nebude odpovídat podmínkám v této výzvě, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení.
Je-li nabídka shledána nejasnou nebo neúplnou, může zadavatel při zachování základních zásad zadávacího řízení
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. Pokud dodavatel
neposkytne v požadovaném termínu doplnění či vysvětlení, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zadavatel je oprávněn si ověřit informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu
v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
12. PŘÍLOHY VÝZVY
Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy:
-

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

-

Příloha č. 2 – Vzorový návrh smlouvy

-

Příloha č. 3 – Technická a funkční specifikace

-

Příloha č. 4 – Rozpis nabídkové ceny

Za zadavatele
V Praze

Michal
Fišer MBA

Digitally signed by
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13:54:30 +01'00'
________________________________________
Operátor ICT, a.s.
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

JUDr. Matej
Šandor,
Ph.D.

Digitálně podepsal
JUDr. Matej Šandor,
Ph.D.
Datum: 2020.11.05
08:53:48 +01'00'

________________________________________
Operátor ICT, a.s.
JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
místopředseda představenstva
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