Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Zadávací dokumentace
výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Dle ustanovení §12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen ZVZ)

Analýza možností informačních a komunikačních technologií
v procesu rozvoje lidských zdrojů

1. Specifikace zadavatele
Název zadavatele: Česká republika – Justiční akademie
Právní forma: Organizační sloţka státu
Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 183, 767 01 Kroměříţ
IČO: 70961808
Jejímţ jménem je oprávněn činit právní úkony Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL. M., ředitel Justiční
akademie.
Kontaktní osoba: Oldřich Navrátil
E-mail: onavratil@akademie.justice.cz
Telefon: +420 573 505 195
(dále jen jako „Zadavatel“)

2. Informace o druhu a předmětu zakázky
Tato výzva se vztahuje k veřejné zakázce malého rozsahu, jejímţ předmětem je zpracování analýzy
moţností informačních a komunikačních technologií v procesu rozvoje lidských zdrojů, jeţ je součástí
projektu z programu Švýcarsko-české spolupráce.
2.1 Předmět
Předmětem plnění je zpracování analýzy současného stavu ICT (Informačních a komunikačních
technologií) a návrh ICT pro podporu systému vzdělávání odborného aparátu na soudech a státních
zastupitelstvích v ČR. Celkem se bude jednat o 195 justičních institucí (soudy 98 a státní zastupitelství
97). Seznam konkrétních justičních institucí, na kterých se bude provádět daná analýza, se nachází
v Příloze č. 3.
Vybraná firma bude provádět danou analýzu na základě podkladů z justičních institucí dodaných
zadavatelem.
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Analýza a návrh se musí zabývat těmito oblastmi:
Analýza:


Popis stávajícího stavu ICT
o Technologická infrastruktura:
 Pracovní PC osob odborného aparátu, pouţívaný HW a SW
 Aktivní prvky organizace
 Servery organizace, pouţívaný HW a SW, moţnosti rozšiřitelnosti
 Datová úloţiště
 Konektivita k nadřízeným a podřízeným sloţkám organizace
 Stávající audio a video zařízení
o Fyzická a logická struktura ICT
o Aplikace:
 Learning Management System
 Vazby na další systémy související se systémem vzdělávání (např. personální
systémy)
 Datové toky
o Databázové systémy
o Zabezpečení ICT infrastruktury

Návrh:


Návrh ICT pro podporu systému vzdělávání
o Návrh centrální infrastruktury pro podporu systému vzdělávání zahrnující:
 Audio a video zařízení
 Servery
 Síťové a optické propojení
 Datová úloţiště
 Management a monitoring
 Zálohování
 Archivace
 Zabezpečení
o Návrh referenční ICT infrastruktury pro dotčené justiční organizace zahrnující
 Zhodnocení stávajícího stavu ICT vůči referenční infrastruktuře
 Stanovení doporučení pro zlepšení stavu připravenosti
o Návrh konektivity k nadřízeným a podřízeným sloţkám organizací
o Návrh cílového stavu ICT zohlední:
 Vyuţití stávajících HW a SW prostředků
 Napojení na stávající systémy
 Při existenci více variant poţadujeme posoudit pomocí SWOT analýzy a
základních finančních ukazatelů (TCO) a vyslovit doporučení preferované
varianty
o Zhodnocení stávajícího stavu ICT dotčených organizací v kontextu připravenosti na
systém vzdělávání
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Zpracování roadmapy pro přechod ze stávajícího do cílového stavu
o Definice dílčích projektů (obsah projektů, milníky, priority)

Při provádění analýzy musí vybraná firma spolupracovat organizačně i metodicky s ICT
koordinátorem z Justiční akademie a v případě potřeby i se zástupci organizací a zaměstnanci, kteří
jsou zodpovědní za průběh projektových aktivit.
Justiční akademie poskytne ICT koordinátora, který zabezpečí komunikační propojení dotčených
organizací v projektu a vybranou firmou, a zároveň bude kontaktní osobou zadavatele (viz. Bod 1.).
Justiční akademie poskytne vítěznému uchazeči soupis aktuálních ICT u všech dotčených organizací
v digitální podobě do 5 dnů od podpisu smlouvy.

2.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky




CPV: 72223000-4 – Hodnocení poţadavků informačních technologií
CPV: 72224100-2 – Plánování implementace systémů
CPV: 72240000-9 – Analýza systémů a programovací sluţby

2.3 Předpokládaný termín a místo plnění
Maximální doba plnění předmětu je 2 měsíce. Doba plnění počíná dnem předání podkladů potřebných
ke zpracování analýzy (podklady budou předány do 5 dnů od podpisu smlouvy). Místem plnění je
Justiční akademie.
2.4 Lhůty
Datum vyhlášení VZ: 17. 1. 2012
Lhůta pro podání nabídek: do 6. 2. 2012 do 15:00 hod.
Termín otevírání obálek: 7. 2. 2012
Zadávací lhůta: 30. 3. 2012

3. Požadavky na prokázání kvalifikace
3.1 Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1) ZVZ prokáţe uchazeč čestným
prohlášením.
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3.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe uchazeč předloţením kopie dokladů
dle ustanovení § 54 ZVZ ne starších neţ 90 dnů k poslednímu dni, ke kterému má být tato kvalifikace
prokázána. Jedná se o tyto doklady:
 Doklad o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu zakázky
 Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán podle
zvláštních právních předpisů
3.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Nejsou poţadovány.
3.4 Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů u veřejné zakázky na sluţby uchazeč
předloţí jmenný seznam osob realizačního týmu, které se budou podílet na plnění dané zakázky
a jeţ jsou zaměstnanci uchazeče. Realizační tým musí zahrnovat nejméně 6 členů, z nichţ jeden
bude v postavení vedoucího týmu, který bude zodpovědný za řádné plnění veřejné zakázky a za
komunikaci se zadavatelem. Realizační tým musí splňovat nejméně tyto poţadavky:
- v daném týmu budou nejméně 2 specialisté s certifikací TOGAF 9 Certified
- a 2 specialisté s certifikací PEAF Certified Professional
(jedna osoba můţe být drţitelem obou certifikací zároveň)
Technické kvalifikační poţadavky realizačního týmu se prokáţe kopiemi všech certifikátů.

4. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka v písemné formě bude doručena na adresu zadavatele v zalepené obálce s adresou zadavatele
i uchazeče, označené názvem této VZ a nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA-NEOTEVÍRAT!“. Uchazeč
nabídku zašle v jednom originále a 1 kopii. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována
v českém jazyce.
Všechny listy nabídky by měly být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a budou spojeny
způsobem, který zabraňuje neţádoucí manipulaci s nimi.
Nabídky musí obsahovat:
 Identifikaci uchazeče, jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li
přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán)
 Čestné prohlášení uchazeče o tom, ţe souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího
řízení, včetně „Doloţky o bezúhonnosti /Integrity clause/“ (viz. Příloha č. 2)
 Doklady prokazující poţadovanou kvalifikaci
 Vyplněný Krycí list nabídky (viz. Příloha č. 1)
 Nabídkovou cenu
 Podepsaný návrh smlouvy (viz. Příloha č. 4)
Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky
v následujícím znění: „Prohlašuji, ţe veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou
úplné a pravdivé.“
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4.1 Adresa zadavatele
Nabídka musí být doručena osobně nebo poštou na tuto adresu zadavatele:
Justiční akademie
Masarykovo nám. 183
767 01 Kroměříţ
4.2 Nabídková cena
 Nabídková cena za provedení veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací bude
vyčíslena absolutní částkou v českých korunách, v členění cena bez daně z přidané hodnoty
(DPH), sazba daně DPH, vyčíslená DPH a nabídková cena včetně DPH (jako nejvýše
přípustná).
 Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky a nesmí
překročit limit 1 344 000,- Kč vč. DPH.
 Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako konečná a nepřekročitelná, a to i v případě,
pokud uchazeč není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH. V případě
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná a
bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením díla. Sjednaná
cena můţe být změněna pouze v případě změny zákonné sazby DPH

5. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel zvolil základní hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena vč. DPH

6. Závěrečná ustanovení
a) Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení se zadavatel vyhrazuje právo nabídku
uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávací dokumentace.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo v zájmu zajištění transparentnosti zadávacího řízení, uveřejnit
z nabídek uchazečů dokument Krycí list nabídky po ukončení zadávacího řízení
na http://portal.justice.cz.
d) Nabídky musí být doručeny zadavateli v poţadované lhůtě. Později doručené nabídky
nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
e) Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předloţené nabídky odmítnout.
g) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo
i bez důvodu.
h) Uchazeč můţe podat pouze jednu nabídku.
i) Variantní nabídky nejsou přípustné.
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j) Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy (viz. Příloha č. 4).
k) Zadavatel si vyhrazuje právo při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy na
změnu nebo úpravu návrhu smlouvy, přičemţ takto provedené úpravy nesmějí svým obsahem
být v jakémkoliv rozporu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

V Kroměříţi dne ………………

………………………………….
Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL. M.
Ředitel Justiční akademie

Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení
3. Seznam justičních institucí
4. Návrh smlouvy
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název uchazeče
(obchodní firma nebo název)

Adresa uchazeče
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
IČ
DIČ
Zástupce uchazeče
Kontakt na zástupce uchazeče
(tel., mail)

Jednotné zpracování ceny:
Cena bez DPH

DPH

Cena vč. DPH

20 %

Celková nabídková cena

…………………………………..

…………………………………..

Datum zpracování nabídky

Razítko a podpis
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Příloha č. 2

TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
<Datum>

<název a adresa zadavatele>

Evidenční číslo VZ:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
Čestně prohlašujeme, ţe:
1) nabídku pro tuto veřejnou zakázku předkládáme [ jako samostatný právní subjekt, ]* nebo [ jako
partner v konsorciu vedeném < jméno hlavního partnera / naší firmou > ] * a ţe v tomto zadávacím
řízení nejsme partnerem jiného konsorcia ani sub-dodavatelem;
*<nehodící se vymažte>;
2) nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěţe, poctivého obchodního styku a
nestranností uchazeče. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, budeme o tom zadavatele
neprodleně informovat;
3) za uchazeče (včetně všech členů konsorcia, pokud nabídku předkládá konsorcium) jsou platné níţe
uvedené zásady Doloţky o bezúhonnosti, která bude integrální součástí smlouvy:


Jakýkoli pokus ze strany uchazeče o získání důvěrných informací, uzavření protiprávních dohod
s konkurenty nebo pokus o ovlivnění komise či zadavatele během procesu zkoumání,
objasňování, hodnocení a porovnávání nabídek povede k odmítnutí jeho přihlášky či jeho
nabídky.



Uchazeč bude vţdy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým kodexem
své profese. Nesmí činit ţádná veřejná prohlášení o projektu či sluţbách bez předchozího
souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele ţádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího
písemného souhlasu.



Po dobu trvání smlouvy budou uchazeč a jeho zaměstnanci a další experti respektovat lidská
práva a zavazují se, ţe budou respektovat politické, kulturní a náboţenské zvyklosti ČR.



Uchazeč nesmí přijmout ţádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní
stanovených. Uchazeč a jeho zaměstnanci a další experti nesmějí vykonávat ţádnou činnost ani
přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli.



Uchazeč a jeho zaměstnanci a další experti jsou povinni zachovávat sluţební tajemství po celou
dobu trvání smlouvy a rovněţ i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či
obdrţené dodavatelem jsou důvěrné.
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Příloha č. 2



Uchazeč se zdrţí jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost
jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud uchazeč přestane být nezávislý, můţe zadavatel bez
ohledu na škody smlouvu ukončit, aniţ by uchazeč měl jakýkoli nárok na odškodnění.



V případě, ţe vyjde najevo, ţe se uchazeč v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění
smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací
praktiky, bude jeho nabídka odmítnuta nebo smlouva anulována. Pro účely tohoto ustanovení se
korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru,
odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohroţoval či
vyhroţovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl
ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění jiţ uzavřené smlouvy.



Smlouva můţe být rovněţ zrušena, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými
neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplývají z
řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci,
jehoţ totoţnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jeţ má všechny příznaky
toho, ţe je společností fiktivní.

V………………….. dne ………………….

…...……………………………………………………
Podpis statutárního zástupce uchazeče

………………………...………………………………
Jméno a funkce statutárního zástupce
uchazeče hůlkovým písmem
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Příloha č. 3

Seznam justičních institucí
Soudy:





Nejvyšší soud Brno
Nejvyšší správní soud Brno
Vrchní soud Praha
Vrchní soud Olomouc



Městský soud Praha
o Obvodní soud pro Prahu 1
o Obvodní soud pro Prahu 2
o Obvodní soud pro Prahu 3
o Obvodní soud pro Prahu 4
o Obvodní soud pro Prahu 5
o Obvodní soud pro Prahu 6
o Obvodní soud pro Prahu 7
o Obvodní soud pro Prahu 8
o Obvodní soud pro Prahu 9
o Obvodní soud pro Prahu 10



Krajský soud Praha
o Okresní soud Benešov
o Okresní soud Beroun
o Okresní soud Kladno
o Okresní soud Kolín
o Okresní soud Kutná Hora
o Okresní soud Mělník
o Okresní soud Mladá Boleslav
o Okresní soud Nymburk
o Okresní soud Praha - východ
o Okresní soud Praha - západ
o Okresní soud Příbram
o Okresní soud Rakovník



Krajský soud České Budějovice
o Okresní soud České Budějovice
o Okresní soud Český Krumlov
o Okresní soud Jindřichův Hradec
o Okresní soud Pelhřimov
o Okresní soud Písek
o Okresní soud Prachatice
o Okresní soud Strakonice
o Okresní soud Tábor
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Příloha č. 3



Krajský soud Plzeň
o Okresní soud Plzeň-město
o Okresní soud Domaţlice
o Okresní soud Cheb
o Okresní soud Karlovy Vary
o Okresní soud Klatovy
o Okresní soud Plzeň - jih
o Okresní soud Plzeň - sever
o Okresní soud Rokycany
o Okresní soud Sokolov
o Okresní soud Tachov



Krajský soud Ústí nad Labem
o Okresní soud Ústí nad Labem
o Okresní soud Česká Lípa
o Okresní soud Děčín
o Okresní soud Chomutov
o Okresní soud Jablonec nad Nisou
o Okresní soud Liberec
o Okresní soud Litoměřice
o Okresní soud Louny
o Okresní soud Most
o Okresní soud Teplice



Krajský soud Hradec Králové
o Okresní soud Hradec Králové
o Okresní soud Havlíčkův Brod
o Okresní soud Chrudim
o Okresní soud Jičín
o Okresní soud Náchod
o Okresní soud Pardubice
o Okresní soud Rychnov nad Kněţnou
o Okresní soud Semily
o Okresní soud Svitavy
o Okresní soud Trutnov
o Okresní soud Ústí nad Orlicí



Krajský soud Brno
o Městský soud Brno
o Okresní soud Blansko
o Okresní soud Brno - venkov
o Okresní soud Břeclav
o Okresní soud Zlín
o Okresní soud Hodonín
o Okresní soud Jihlava
11

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha č. 3

o
o
o
o
o
o
o


Okresní soud Kroměříţ
Okresní soud Prostějov
Okresní soud Třebíč
Okresní soud Uherské Hradiště
Okresní soud Vyškov
Okresní soud Znojmo
Okresní soud Ţďár nad Sázavou

Krajský soud Ostrava
o Okresní soud Ostrava
o Okresní soud Bruntál
o Okresní soud Frýdek - Místek
o Okresní soud Karviná
o Okresní soud Nový Jičín
o Okresní soud Olomouc
o Okresní soud Opava
o Okresní soud Přerov
o Okresní soud Šumperk
o Okresní soud Vsetín
o Okresní soud Jeseník

Státní zastupitelství:




Nejvyšší státní zastupitelství
Vrchní státní zastupitelství Praha
Vrchní státní zastupitelství Olomouc



Hlavní město Praha
o Praha 1
o Praha 2
o Praha 3
o Praha 4
o Praha 5
o Praha 6
o Praha 7
o Praha 8
o Praha 9
o Praha 10



Středočeský kraj - Praha
o Benešov
o Beroun
o Kladno
o Kolín
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Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha - východ
Praha - západ
Příbram
Rakovník



Jihočeský kraj - České Budějovice
o České Budějovice
o Český Krumlov
o Jindřichův Hradec
o Pelhřimov
o Písek
o Prachatice
o Strakonice
o Tábor



Západočeský kraj - Plzeň
o Domaţlice
o Cheb
o Karlovy Vary
o Klatovy
o Plzeň - město
o Plzeň - jih
o Plzeň - sever
o Rokycany
o Sokolov
o Tachov



Severočeský kraj - Ústí nad Labem
o Česká Lípa
o Děčín
o Chomutov
o Jablonec nad Nisou
o Liberec
o Litoměřice
o Louny
o Most
o Teplice
o Ústí nad Labem



Východočeský kraj - Hradec Králové
o Havlíčkův Brod
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Hradec Králové
Chrudim
Jičín
Náchod
Pardubice
Rychnov nad Kněţnou
Semily
Svitavy
Trutnov
Ústí nad Orlicí



Jihomoravský kraj - Brno
o Blansko
o Brno - město
o Brno - venkov
o Břeclav
o Zlín
o Hodonín
o Jihlava
o Kroměříţ
o Prostějov
o Třebíč
o Uherské Hradiště
o Vyškov
o Znojmo
o Ţďár nad Sázavou



Severomoravský kraj - Ostrava
o Bruntál
o Frýdek-Místek
o Karviná
o Nový Jičín
o Olomouc
o Opava
o Ostrava - město
o Přerov
o Šumperk
o Vsetín
o Jeseník
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