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1.

ldentifikačníúdaje zadavatele
Název:

Regioná!ní organizátor pražskéintegrované dopravy, příspěvková
organizace

lČo:

Rytířská 10, 110 00 Praha
604 37 359

Dlč:
Zastoupení:

c260437359
lng. et lng. PetrTomčík, ředitel

Sídlo:

1

Kontaktní osoba: lng. Krejčová Šárka
tel.: 234 704 503
e-mail: kreicova.sarka @ropid.cz

Kompletní zadávací podmínky včetně zadávací dokumentace (dále téžjako ,,ZD") a návrhu
smlouvy o poskytování služeb pro GlS (dále jen též,,smIouva") jsou v elektronické podobě
neomezeně dálkově přístupnéna profĺlu zadavatele E-ZAK (https://ezak.ropid'cz/), URL odkaz
veřejné zakázky: https ://eza k. ro pĺd. czlvz00000025'

2.

Předmět veřejné zakázky a dalšíinformace

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy sjedním dodavatelem o poskytování
služeb pro GlS, zejména se pak jedná o realĺzaci rozvojových požadavků objednatele,
poskytování servisu a technické podpory a poskytování odborného poradenství. Blĺžšíinformace
o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2, této zadávacídokumentace.

3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí1.990.000,- Kč bez DPH.
Tato hodnota zároveň představuje nejvyššípřípustnou nabídkovou cenu, kterou jsou dodavatelé
oprávněni nabídnout. Nabídky, které tuto podmínku nesplní, budou vyřazeny.

4.

Termín a místo plnění veřejné zakázky
Termín plnění
Smlouva bude uzavřena na dobu 4 let od podpisu oběma smluvními stranami. Bližšívymezení
termínu plnění je uvedeno v návrhu smlouvy, kteý tvoří přílohu č. 2, této zadávací
dokumentace.

Místo plnění
Místo plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je uvedeno v návrhu smlouvy, kteý
tvoří přílohu č. 2, této zadávacídokumentace'

5.

Kvalifikacedodavatele
Základní způsob!!ost
Dodavatel musísplňovat základnízpůsobilost dle 5 74 odst. 1 zákona č. t34/2o1'6 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,zzvz").

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel v nabídce předložením čestnéhoprohlášení,
jehož vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Zadavatel připouští prokázání základní
způsobilosti i způsobem d|e 5 75 odst.1'ZZYZ.
Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobĺlostiprokáže dodavatel v nabídce předložením:

.
o

výpisu z obchodního rejstříku nikoliv staršího 90 dnů, pokud je v něm zapsán, či výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (5 7z odst. IZZVZ); a

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné
živnostenskéoprávněníči licencĺ (5 77 odst. 2zzvz).

Technická kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění technické kvalifikace dle 5 79 odst.
a to předložením:

2

písm. b) ZZYZ,

seznamu významných služeb, které realizoval v období posledních 3 let' Dodavatel v tomto
období musel realizovat mĺnimálně:
a

jednu významnou službu, jejížpředmět odpovídá plněnítéto veřejné zakázky,
a to v minimálním finančnímobjemu 400.000,- Kč bez DPH.

V seznamu služeb musí být strukturovaně uvedeny následující údaje:
o Název (obchodnífĺrma) objednatele, kontaktníosoba s telefonickým spojením

o
o
o

Popĺs předmětu služby
Doba a místo plnění

Celkový rozsah pĺněnívefinančnímvyjádřenív Kč bez DPH (stačíuvést řádovou výšĺ)

Forma splnění kvaIifikace
Doklady prokazující splnění kvalifikace postačípředložit ve formě prosté kopĺe (vyjma čestných
prohlášení). Zadavatel má právo požadovat po vybraném dodavateli před uzavřením smlouvy
předloženíorĺgĺnálů
nebo úředně ověřených kopĺídokladůprokazujícíchsplnění kvalifikace.

V

případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předloženíprohlášení
dodavatele, musí takové prohlášení předloženo v nabídce v originále, obsahovat zadavatelem
požadovanéúdaje a musí být současně podepsáno dodavatelem, resp. osobou oprávněnou
jednat za dodavatele.
Dodavatelje povĺnen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Jsou-li stanoveny zvláštnípoŽadavky na stáří předkládaných dokumentů nebo informací, počítají
se tyto doby/lhůty od zahájení zadávacího řízení.

Splnění kvalĺfikace je možno prokázat ĺjinýmĺzpůsoby, které stanovíZzvz.
V případech, které nejsou touto zadávací dokumentací výslovně řešeny, se postupuje obdobně
dle příslušných ustanove ní ZZYZ.

6.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky tak, že vyplní krycí list nabídky
uvedený v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Celková cena bude uvedena v nabídce
dodavatele V tomto členění:a) cena v Kč bez DPH, b) DPH v procentech, včetně její výše v Kč
a c) cena v Kč včetně DPH.
Nabídková cena bude sestavena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková cena bude zahrnovat
veškerénáklady dodavatele na plněnípředmětu zakázky.

7.

obchodní a platební podmínky

obchodní a platební podmínky jsou specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace,
kte rá o bsa h uje záv azný vzor sm louvy na plně

n

í ve

řejné zakázky.

Dodavatel neníoprávněn činit změny či doplněnítěchto závazných požadavků zadavatele, vyjma
vků povinnost jejich doplnění (místa
údajů,u nichŽ vyplývá z obsahu těchto závaz
h
jsou
určená k doplnění
označena
Vp řípadě nabídky podávané společně
několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh smlouvy toliko s ohledem na tuto
skutečnost'

Provede-li dodavatel v návrhu smlouvy jakékoliv nedovolené změny, bude takový postup
hodnocen jako nesplnění zadávacích podmínek a předmětná nabídka bude vyřazena'
Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou
prokazatelně oprávněnou jednat za dodavatele; v takovém případě doložídodavatel toto
oprávněnív origĺnálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované
smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem dále jednat.

8.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

V případě, že část veřejné zakázky má být dle očekávánídodavatele plněna prostřednĺctvím
poddodavatelů, požaduje zadavatel uvést v nabídce dodavatele, která konkrétníčást plnění
veřejné zakázky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou [u poddodavatele
je dodavatel povinen uvést jeho identifĺkačníúdaje d|e 5 105 odst. 1 písm. b) ZZYZ] (dále
souhrnně jen,,seznam poddodavatelů").

Pokud za dodavatele jedná osoba, jejížjednatelské oprávnění nevyplývá z doloženéhovýpisu
z obchodního rejstříku (popř. výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), musí být v nabídce
předložena plná moc.
Nabídka musí být zpracována v českémjazyce.
Dodavatel v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou
v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty téžosobu, která bude zmocněna
zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu řízení.
Nabídka musí mít následující strukturu:

o
o
o

krycí list nabídky (příloha č. 1),
obsah,
doklady prokazující splnění kvalifikace,

.
o
o

seznam poddodavatelů (hodlá-li dodavatel pInit veřejnou zakázku prostřednictvím
poddodavatelů),

návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (dodavatel

je povinen použítvzor uvedený v příloze č. 2),
prohlášení o počtu číslovanýchlistů a o celkovém počtu listů.

Dodavatel předloŽí nabídku vjednom výtĺsku' Všechny lĺsty nabídky budou navzájem pevně
spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny
listy nabídky musí být řádně čitelné,bez škrtůa přepisů. Všechny stránky nabídky musí být
očíslovány Vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovatoriginály či úředně ověřené kopie
požadovaných dokumentů'
Dodavatel předloží nabídku vedle lĺstinnéformy téžv elektronĺcké podobě na nosĺčidat (např.
flash disk)' Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy v elektronĺcké podobě ve standardně
používanémeditovatelném formátu (zadavatel preferuje formát DoC nebo DocX). Elektronická
podoba nabídky na nosiči dat má pouze informatĺvnípovahu.

9.

Způsob podání nabídek
Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem čĺpodpisem
dodavatele nebo jiné osoby oprávněné za dodavatele jednat, označené:

Veřejná zakázka
Smlouva o poskytování služeb
pro GIS
nabídka

NEoTEVíRAT
Na obálce s nabídkou musí být uvedeno lčo a adresa, na nĺžje možnévyrozumět dodavatele
o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty a zadavateljítak neotevíral.

10.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka se podává v sídle zadavatele (Regĺonální organĺzátor pražskéintegrované dopravy,
příspěvková organizace, Rytířská 10, 110 00 Praha 1-) a musí být zadavatelĺ doručena nejpozději
do 27. Lí-.2oL8 do 10:00 hodin. Nabídku lze zadavatelĺ doručit osobně nebo prostřednictvím
d ržitele poštovní lĺcence.
Zadávací lhůta je 30 dní.

UPozoRNĚNí: Uvedená Ihůta pro podání nabídek představuje okamžik, do kterého musí b'ýt
nabídky fakticky doručeny; pokud tedy dodavatel např. zašle nabídku poštou, nestačí,
že zásilku podal před koncem lhůty, ale tato zásiIka musí b'ýt zadavateIi před koncem této
lhůty i doručena! Doba poštovní přepravy tak jde plně k tížidodavatele.

11. otevírání obálek

s nabídkami

otevíráníobálek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek. otevíráníobálek ie neveřeiné

12. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícímkritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižšínabídková cena
v Kč bez DPH, dle 5 78 odst. 1 písm. b)zvz.

Hodnocená nabídková cena bude stanovena podle následujícího modelu, který je zpracovaný dle
předpokládaného rozsahu služeb za období4 let.
Popis činnosti

Počet
hodin

Rozvojové služby

800

Údržba a helpdesk

100

ostatníslužby

100

Jednotková cena
v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč
bez DPH

Celková nabídková cena

Celková nabídková cena nesmí přesáhnout částku 1.990.000,- Kč bez DPH.

Předpokládané množstvíje uváděno pouze z důvodu vytvoření cenové nabídky uchazečem.
Zadavatel sĺ vyhrazuje právo měnit předpokládanou strukturu plnění, přičemžfinančnílimit
zůstává stejný a nesmí být překročen.

13. ostatní
Zadavatel si vyhrazuje právo:

o
.
r
o
.
o

dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky této veřejné zakázky,
nevracet podané nabídky,

zrušit zadávací řízeníkdykoliv před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem,
a to i bez uvedení důvodu; žádnémuz dodavatelů nenáležíŽádná kompenzace,

ověřit informace obsaženév nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen
mu V tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost,
neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaložína účastv zadávacím řízení,
komunikovat s dodavatelĺvýhradně elektronickou formou (profĺl zadavatele).

Zadavatel nepřĺpouštívarianty nabídky.
Pro vyloučeníúčastníků
zadávacího řízeníse použijípříslušná ustanoveníZZVZ obdobně

Zadavatel připomíná, že tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle 5 27
ZZYZ zadávanou s výjĺmkou zásad uvedených v s 6 zzvz mimo režim ZZYL. Jakýkoliv postup
či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle ZZYZ, byť by takový
úkon či postup formálně připomínal. Pokud je tedy např. v této zadávací dokumentaci obsažen
odkaz na konkrétní ustanovení zzvz, je postup podle tohoto ustanovení použĺtpouze jako
zadavatelem zvolená analogie'

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů k tomuto zadávacímu řízení se prosím obracejte
na kontaktní osobu uvedenou v bodě 1 této zadávací dokumentace.

14. Seznam

pří|oh

Příloha č. 1- Krycí list nabídky
Příloha č.2 _Závazný vzor smlouvy o dílo
Příloha č. 3 - čestnéprohlášení o splnění kvalifikačníchpředpokladů
V Praze

dne

ĺ 5 -11_ 2018

lng. et lng. PetrTomčík

ředitel
Regĺonální organizátor pražskéintegrované

dopravy, příspěvková organizace

ROPID

1

Rvtíŕská 1o

10 oo Praha 1
(2)

Příloha č. 1
Krycí list nabídky

KRYCí LlsT NABíDKY
podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Veřejná zakázka
Smlouva o poskytování služeb pro GlS
Zadavatel
Regionální organizátor pražskéintegrované dopravy, příspěvková organizace
se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1
Dodavatel
Jméno:
Sídlo:

lčo:

Dtč:

),,l'l,ĺi!)')|'

/ il

osoba oprávněná jednat za dodavatele
Jméno:
Telefon:
E-mail:

tEl
tEl
tEl

Kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem
Adresa

tEl

Nabídková cena
celková cena V Kč bez DPH

ĺEl

sazba DPH v

výše DPH v Kč

%

rEl

tEl

Autorizace nabídky osobou oprávněnou jednat za dodavatele:

Datum a místo:

rEl

celková cena V Kč vč. DPH

Podpis oprávněné osoby:

Příloha č. 2
Závazný vzor smlouvy
(tvoří samostatný dokument)

Příloha č. 3

čestnéprohtášení o splnění podmínek záktadní způsobiIosti

, se

sídlem

,lČo:

tr

E,jakododavatelvzadávacímřízenínaveřejnouzakázkumaléhorozsahusnázvem
,,Smlouva o poskytování služeb pro GlS" (dále jen ,,veřejná zakázka"| zadávanou zadavatelem
Regionální organizátor pražskéintegrované dopravy, příspěvková organizace se sídlem Rytířská 10,
11o oo Praha 1, lčo: ooą 37 35g, (dále jen ,,zadavatel"),

tímto čestně prohIašuje, že
splňuie podmínkv základní způsobilosti dle 5 74 zákona č. 134/2076 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen ,,zzvz"), a sice že:
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech 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, přĺčemžk zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;je-li
dodavatelem právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnĺcké
osoby a osoba zastupujícítuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastnĹli
se zadávacího řízenípobočka závodu zahraničníprávnické osoby, splňuje tuto podmínku tato

právnĺcká osoba a vedoucí pobočky závodu; účastnĹlĺse zadávacího řízení pobočka závodu
česképrávnĺckéosoby, splňujítuto podmínku osoby uvedené v 574 odst.2 ZZYZa vedoucí
pobočky závodu;
nemá v Českérepublĺce nebo v zemi svého sídla v evĺdenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
nemá v Českérepublice nebo v zemĺ svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v Českérepublice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečeníapříspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

nenív likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutío úpadku, nebyla vůčiněmu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu ani se nenachází v obdobné situacĺ podle
právního řádu země svého sídla.

Prohlašuji, Že výše uvedené informace jsou pravdivé.
V

dne

