Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY
ZADÁVANOU V NADLIMITNÍM REŽIMU

Název veřejné zakázky: Implementace LMS
Identifikační číslo: CH07/7a/2013
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení (§ 27 ZVZ)

Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto části:

Část A.

Zadávací podmínky
včetně Kvalifikační dokumentace

Část B.

Návrh smlouvy o dílo
včetně příloh (smluvní podmínky, zadání, formulář
nabídky, formulář cenové nabídky, vzory dokumentů)

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

OBSAH
Část A.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Identifikace veřejné zakázky
2. Identifikace zadavatele
3. Základní informace o veřejné zakázce
4. Požadavky na vypracování nabídky
5. Posuzování a hodnocení nabídek
6. Ostatní zadávací podmínky

Kvalifikační dokumentace - příloha č. 1 k zadávacím podmínkám

Část B.



obecné požadavky na prokazování kvalifikačních předpokladů



základní kvalifikační předpoklady



profesní kvalifikační předpoklady



technické kvalifikační předpoklady

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO včetně příloh

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
2

ČÁST A.
ZADÁVACÍ PODMÍNKY
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A. ZADÁVACÍ PODMÍNKY
1. Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky (VZ):

Implementace Learning Management System

Identifikační číslo VZ:

CH07/7a/2013

Předmět veřejné zakázky:

SLUŽBY

2. Identifikace zadavatele
Název zadavatele:

Česká republika – Justiční akademie

Sídlo zadavatele:

Masarykovo nám. 183, 767 01 Kroměříž

Jméno osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele:
Telefon:
Email:

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M.

IČO zadavatele:

70961808

573 505 113
jpetrov@akademie.justice.cz

DIČ zadavatele:
Jméno kontaktní osoby
zadavatele ve věci této VZ:
Telefon:
Email:

Oldřich Navrátil
573 505 195
onavratil@akademie.justice.cz

ID datové schránky gg5aa56

3. Základní informace o veřejné zakázce

Popis předmětu
veřejné zakázky:

Tato výzva se vztahuje k veřejné zakázce zadávané v nadlimitním režimu,
jejímž předmětem je úprava stávajícího systému Learning Management
System Unifor Live ! (dále jen „Unifor“) a jeho nová strukturace tak, aby byl
uživatelsky spravován i v prostředí jednotlivých soudů a státních
zastupitelství.
Tato veřejná zakázka je součástí projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a
vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a
státních zastupitelství„ financovaného z programu Švýcarsko-české
spolupráce. Hlavním cílem projektu je zkvalitnit a standardizovat přípravu
zejména zaměstnanců soudů a státních zastupitelství z hlediska jejich
profesního zaměření a stanovených řídících kompetencí.
Požadavky na úpravu systému jsou následující:
1. Integrace

webového

konferenčního

software

do

prostředí
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Unifor/ASJA
Jedná se o funkční propojení subsystémů, nikoli o dodávku
samotného software. Konferenční software musí umožňovat
uspořádání online webové konference pro více účastníků
(předpokládaný počet 120) k jednotlivým studijním aktivitám v
systémech Zadavatele (Unifor/ASJA). Samotný konferenční software
musí fungovat i odděleně od hlavního serveru ASJA/UNIFOR a
umožnit provádět záznam konferencí pro offline použití. Podoba
webových konferencí je video, zvuk, chat (moderovatelný). Offline
konference se musí automaticky přiřadit k souborům v systému ASJA
i Unifor (pokud je seminář propojený). Aktuální specifikace systému
LMS
Unifor
Live!
je
uvedena
na:
http://www.lmsunifor.com/index.php/lms-unifor-live/verze-amoduly. Justiční akademie používá verzi „Complet“.
2. Automatická tvorba seminářů v prostředí Unifor/Asja
Aktuální verze systémů umožňuje propojení existující disciplíny
systému Unifor na existující seminář v systému ASJA (ASJA> Unifor).
Zadavatel požaduje, aby nová funkce
lépe integrovala
a zautomatizovala tvorbu seminářů ASJA ihned při vytvoření
disciplíny (s obsahem) v systému Unifor a jeho automatické
propojení s evidencí uživatelů. Cílem je dosažení plné datové
kompatibility, tzn. jak personální (přenos uživatelů z/do systému), tak
i věcné (zabezpečení přenosu a integrace učebních jednotek
a vzdělávacích modulů z/do systému).

3. Členění oprávnění pro účastníky
Aktuální stav je takový, že každý uživatel má svou pozici a podle té
má i příslušná oprávnění na konkrétní semináře (seminář je určen jen
pro konkrétní pozice), zároveň však vidí i vše ostatní. Cílem je mít
druh pracovní pozice, které omezí funkcionalitu systému výrazněji
než nyní (uživatel vidí vše, i když přihlásit se může jen někam).
Uživatel s takovou pozicí se může hlásit jen na semináře určené pro
jeho pozici: na semináře pro jiné pozici se může přihlásit, pokud jsou
mu zpřístupněny (např. po dosažení určité vzdělávací úrovně).
Zbývající funkce například přístup do databáze uživatelů a diskuzí lze
dělit pomocí speciální role práv.
4. Hierarchizace seminářů
Jedná se o vytvoření systému prerekvizit, kdy nejdřív musí účastník
absolvovat určitý seminář (modul, úroveň vzdělávacího programu
apod.) a teprve následně si může zapsat a absolvovat seminář apod.
vyšší úrovně. Hierarchie se automaticky přenese i do nastavení
úrovní v Uniforu. V rámci této funkce je nutné, aby se za účast
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v semináři udělovali body (kredity), jejichž dosažení pak automaticky
zpřístupní uživateli v Uniforu vyšší úroveň.
5. Vylepšení online autorského systému
Vylepšení autorského systému Unifor o následující funkce:
a) Přímé propojení Uniforu s databází právních předpisů (tato
databáze není předmětem dodávky a bude licencována
zadavatelem), tak aby autor pouhým napsáním definované
notace převedl na hypertextový odkaz (např. odkaz na
konkrétní ustanovení právního předpisu, judikát apod.).
Funkce bude přístupná jak v ASJA, tak v Uniforu.
b) Průvodce pro tvorbu disciplín. Průvodce pomůže autorovi či
tutorovi s tvorbou učebních materiálů krok za krokem.
c) Vylepšení editoru o možnost lepšího strukturování textu,
včetně průběžné zálohování práce.
d) Vytvoření intuitivního rozhraní s jednoduchou správou
umožňující jeho administraci na lokální úrovni (nejlépe
editace systému prostřednictvím webovského rozhraní).
e) Možnost snadného přiřazení lokálních výukových materiálů
modulů k centrálním modulům nabízených prostřednictvím
Justiční akademie.
6. Zabezpečení kompatibilitu s nejnovější verzí systému LMS Unifor
Live!, včetně zabezpečení jeho upgrade pro prostředí neomezené
multilicence, kterou Zadavatel vlastní.
7. Standardizované reporty
Do systému Unifor integrace profesionální systém pro použití a návrh
reportů, který umožní připravit předem definovaný počet reportů
a výstupů do XLS, PDF apod., a to pouze přepnutím nastavení. Cílem
reportů je poskytnout dané instituci plnou kontrolu nad vzdělávacím
procesem, tzn. evidenci uživatelů, volbu studijních programů a kurzů
v závislosti na pracovních pozicích, určit možnost modulové skladby
programů, včetně určení posloupnosti studia jednotlivých modulů
s možností opakování náročnější látky, intenzivního studia apod.
8. Tvorba tzv. „odlehčeného rozhraní“ pro méně zdatné uživatele
Cílem je odlehčit funkce Uniforu tak, aby se objevovaly pouze ty,
které jsou pro méně zdatné uživatele nezbytné. Uživatel si ve svém
nastavení a při spuštění může zvolit, jaké nastavení preferuje,
případně toto prostředí mu může nadefinovat tutor (personalista,
organizační pracovník apod.).
Klasifikace
předmětu

48810000-9

Informační systémy
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veřejné zakázky

72590000-7

Odborné počítačové služby

dle číselníku
NIPEZ

72243000-0

Programování

72263000-6

Implementace programového vybavení

Předpokládaná
hodnota VZ v Kč
(bez DPH):

1 599 000,- Kč bez DPH

Způsob vyhlášení Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
VZ:
zakázkách ve znění pozdějších předpisů
Zadávací lhůta:
(doba kdy je
dodavatel vázán
nabídkou)

90 dní

Doba trvání VZ:

Předpokládaná maximální doba plnění předmětu je do 30.9.2014. Doba
plnění začíná dnem po podpisu smlouvy.

Datum vyhlášení
VZ:

13.2.2014

Lhůta pro podání
žádosti o
dodatečné
informace

Min. 6 prac. dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek

Lhůta pro podání
nabídek:

8. dubna 2014 do 10.00 hod.

Místo pro podání
nabídek:

Nabídka musí být doručena osobně nebo poštou na tuto adresu zadavatele:

Termín otevírání
obálek:

Justiční akademie
Masarykovo nám. 183
767 01 Kroměříž
8. dubna 2014 v 10.00 hod.
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4. Požadavky na vypracování nabídky

Požadavky na prokázání
kvalifikace:

Dodavatel předloží dokumenty, které prokáží splnění
kvalifikačních požadavků. Požadované dokumenty budou
zpracovány dle pokynů uvedených v Kvalifikační dokumentaci,
která je součástí této zadávací dokumentace (viz Část A příloha č. 1)
Nabídka bude jak v písemné tak i elektronické podobě (na CD)
doručena na adresu zadavatele v zalepené obálce s adresou
zadavatele i uchazeče, označené názvem VZ a nápisem
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA-NEOTEVÍRAT!“. Uchazeč zašle písemnou
nabídku v jednom originále a 2 kopiích. Nabídka včetně
veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce.
Všechny listy nabídky by měly být číslovány nepřerušenou
vzestupnou řadou čísel a spojeny způsobem, který zabraňuje
nežádoucí manipulaci s nimi.
Nabídka musí obsahovat:

Požadavky na zpracování
nabídky:

 Vyplněný Krycí list nabídky (viz. Část A - příloha č. 2)
 Identifikaci uchazeče, jméno/název, sídlo/místo
podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno,
telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem
dodavatele (statutární orgán)
 Nabídkovou cenu
 Doklady prokazující požadovanou kvalifikaci
 Čestné prohlášení dodavatele o tom, že souhlasí se
zadáním a podmínkami tohoto zadávacího řízení,
včetně „Doložky o bezúhonnosti /Integrity clause/“ (viz.
Část A - příloha č. 3)
 Podepsaný návrh smlouvy (viz. Část B) - návrh smlouvy
musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Bude-li návrh smlouvy
podepsán zplnomocněným zástupcem statutárního
orgánu uchazeče, musí být součástí nabídky uchazeče
rovněž originál či úředně ověřená kopie plné moci.
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 doklady dle §68 odst. 3 ZVZ – vzor (viz. Část A - příloha
č. 4. )
Jedná se o následující doklady:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních
orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro
podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře
zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu82) v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou.
Požadovaný jazyk nabídky:

Nabídková cena

Čeština


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 1 599 981,- Kč bez DPH, tj. 1 935 977,- Kč včetně
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 může být změněna pouze v případě
změny zákonné sazby DPH.
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5. Posuzování a hodnocení nabídek
Posouzení nabídek bude provedeno v souladu s § 76 zákona
o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Kritéria pro posouzení a
hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 78 zákona
o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“).
Zadavatel zvolil základní hodnotící kritérium:
- nejnižší nabídková cena vč. DPH

6. Ostatní zadávací podmínky
Ostatní zadávací podmínky:

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávací
dokumentace.
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zrušit, a to z důvodů
uvedených v § 84 ZVZ.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Variantní nabídky nejsou přípustné.
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy
(viz. Příloha č. 4).
Zadavatel si vyhrazuje právo při jednání s vybraným uchazečem
o uzavření smlouvy na změnu nebo úpravu návrhu smlouvy,
přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým obsahem být
v jakémkoliv rozporu s podmínkami stanovenými v zadávací
dokumentaci.
V Kroměříži dne 12. února 2014

……………………………………..
Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL. M.
ředitel Justiční akademie
Přílohy:
1. Kvalifikační dokumentace
2. Krycí list nabídky
3. Text čestného prohlášení
4. Seznam a prohlášení
5. Návrh smlouvy
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Příloha č.1

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
Název VZ: Implementace LMS

V této kvalifikační dokumentaci zadavatel specifikuje požadavky na prokázání splnění kvalifikace
v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „ZVZ“).
Obecné požadavky na prokazování splnění kvalifikace


Každý dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů
a profesního kvalifikačního předpokladu dle §54 písm. a) ZVZ (výpis z obchodního rejstříku),
a to v plném rozsahu.



Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Ostatní požadované kvalifikační
předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně.



V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči
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. Požadavek na závazek podle
první věty, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní
předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Pokud se v užším řízení, jednacím řízení
s uveřejněním či soutěžním dialogu dodavatelé spojují pro účely podání společné nabídky až
po prokázání splnění kvalifikace, předloží smlouvu podle tohoto odstavce nejpozději
s podáním společné nabídky.



Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité kvalifikace v plném rozsahu, je
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen předložit zadavateli smlouvu uzavřenou se
subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění veřejné zakázky
alespoň v rozsahu, v jakém prokazuje splnění požadované části kvalifikace.



Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného
v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu dle požadavků na kvalifikaci
vymezených v oznámení zadávacího řízení a této kvalifikační dokumentaci. Pokud se podle
právního řádu platného v zemi sídla nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad
nevydává, či není-li taková povinnost stanovena, je zahraniční dodavatel povinen prokázat
splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.



Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění
kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Dodavatel
tímto prokazuje splnění kvalifikace pouze v tom rozsahu, v jakém jsou uvedené v tomto
výpisu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, kdy končí
lhůta pro podání nabídek, starší než 90 kalendářních dní.
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Příloha č.1



Dodavatelé zapsaní v systému certifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění
kvalifikace certifikátem vydaným osobou akreditovanou pro činnost v tomto systému, a to
v rozsahu údajů o jednotlivých částech kvalifikace uvedených v takovém certifikátu. Platnost
certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.



Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele budou kopie dokladů v českém jazyce.
Zahraniční dodavatel předkládá tyto doklady v původním jazyce s připojením jejich úředně
ověřeného překladu do českého jazyka.

1. Základní kvalifikační předpoklady §53 ZVZ
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
o způsob prokázání: jde-li o fyzickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu předložením Výpisu z evidence Rejstříku trestů;
o způsob prokázání: jde-li o právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů statutárního
orgánu nebo každého člena statutárního orgánu;
o způsob prokázání: jde-li o právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů této
právnické osoby;
o způsob prokázání: je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo
každého člena statutárního orgánu této právnické osoby;
o způsob prokázání: jde-li o zahraniční právnickou osobu podávající nabídku
prostřednictvím své organizační složky, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu vedle výpisu z evidence Rejstříku trestů výše uvedených osob dle
předchozích bodů rovněž předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů vedoucího
této organizační složky.
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b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
o způsob prokázání: jde-li o fyzickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů;
o způsob prokázání: jde-li o právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů statutárního
orgánu nebo každého člena statutárního orgánu;
o způsob prokázání: jde-li o právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů této
právnické osoby;
o způsob prokázání: je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo
každého člena statutárního orgánu této právnické osoby;
o způsob prokázání: jde-li o zahraniční právnickou osobu podávající nabídku
prostřednictvím své organizační složky, prokazuje dodavatel splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu vedle výpisu z evidence Rejstříku trestů výše uvedených osob
dle předchozích bodů rovněž předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů vedoucího
této organizační složky.
c)

který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle obchodního zákoníku;
o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu;

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů;
o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu;
e) který není v likvidaci;
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o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu;
f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
o způsob prokázání: předložení potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke
spotřební dani předložení čestného prohlášení, ze kterého musí jednoznačně vyplývat
splnění tohoto kvalifikačního předpokladu;

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
o způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu;
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele;
o způsob prokázání: předložení potvrzení příslušného orgánu či instituce;
j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.


k)

způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu;

kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.


způsob prokázání: předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu.

2. Profesní kvalifikační předpoklady §54 ZVZ
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením ověřené kopie
dokladů dle ustanovení § 54 ZVZ ne starších než 90 dnů k poslednímu dni, ke kterému má být
tato kvalifikace prokázána. Jedná se o tyto doklady:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, např.
příslušné živnostenské oprávnění prokazující požadovanou profesní kvalifikaci.
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3. Technické kvalifikační předpoklady §56 ZVZ
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů u veřejné zakázky na služby veřejný
zadavatel požaduje:
a) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ prokáže
uchazeč předložením přehledu služeb, jímž prokáže, že v posledních 3 letech realizoval (jako
dodavatel, subdodavatele či vedoucí týmu, který realizoval zakázku u jiného dodavatele)
alespoň 3 zakázky obdobného charakteru s minimální finančním rozsahem 200 000 Kč vč.
DPH za zakázku. Jedná se o zakázky v oblasti implementace, dodání a úpravy LMS (Learning
Management Systém), databázových systémů pro zabezpečení a evidenci výuky nebo elearningových portálů a řešení, včetně školení a přípravy autorů elektronických učebních
textů. Přehled služeb bude předložen ve formě čestného prohlášení, které bude podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí přehledu bude i rozsah a doba
poskytnutí dané služby. Přílohou tohoto seznamu dle §56 odst. 2 ZVZ musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

b) Dodavatel předloží jmenný seznam osob realizačního týmu dle §56 odst. 2 písm. b) ZVZ,
který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči. Realizační tým musí
zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího
týmu, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se
zadavatelem. Vedoucí týmu bude v seznamu osob realizačního týmu označen.
Členové realizačního týmu musí splňovat nejméně tyto požadavky:




vedoucí týmu se podílel na realizaci nejméně 2 zakázek s charakterem plnění jako je
předmět této veřejné zakázky (viz. Bod 2.1) a s minimálním finančním objemem 50 000,- za
zakázku, a to ve stejné pozici. Požadavek prokáže uchazeč předložením seznamu zakázek
s uvedením kontaktu na zadavatele,
všichni členové týmu musí mít min. 3 roky praxe v oblasti programování, z toho minimálně 1
rok s úpravou systému LMS Unifor Live! Požadavek prokáže uchazeč čestným prohlášením o
délce praxe v oblasti programování a úpravou systému LMS Unifor Live!

Za každého člena týmu musí být doložen:
 strukturovaný profesní životopis včetně čestného prohlášení o bezúhonnosti
a pravdivosti údajů v životopise obsažených, který bude podepsaný daným členem
realizačního týmu

4. K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku předloží uchazeč
čestné prohlášení v souladu s §50 odst.1 písm. c) ZVZ (viz. Část A příloha č. 5).
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název uchazeče
(obchodní firma nebo název)
Adresa uchazeče
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
IČO
DIČ
Zástupce uchazeče
Kontakt na zástupce uchazeče
(tel., mail)

Jednotné zpracování ceny:
Cena bez DPH

DPH
v %

DPH

Cena vč. DPH

v Kč

Celková nabídková
cena

…………………………………..

…………………………………..

Datum zpracování nabídky

Razítko a podpis
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TEXT ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Název VZ:

Implementace LMS

Zadavatel:

Česká republika – Justiční akademie
Masarykovo nám. 183
767 01 Kroměříž

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Čestně prohlašujeme, že:
1) nabídku pro tuto veřejnou zakázku předkládáme [ jako samostatný právní subjekt, ]* nebo [
jako partner v konsorciu vedeném < jméno hlavního partnera / naší firmou > ] * a že v tomto
zadávacím řízení nejsme partnerem jiného konsorcia ani sub-dodavatelem;
*<nehodící se vymažte>;
2) nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, 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
níže uvedené zásady Doložky 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 vždy jednat nestranně a jako důvěryhodný poradce v souladu s etickým
kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či službách bez
předchozího souhlasu zadavatele. Nesmí zadavatele žádným 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, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti
ČR.



Uchazeč nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní
stanovených. Uchazeč a jeho zaměstnanci a další experti nesmějí vykonávat žádnou
činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zadavateli.
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Uchazeč a jeho zaměstnanci a další experti jsou povinni zachovávat obchodní tajemství a
důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré
zprávy a dokumenty vypracované či obdržené dodavatelem jsou důvěrné.



Uchazeč se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či
nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud uchazeč přestane být nezávislý,
může zadavatel bez ohledu na škody smlouvu ukončit ve smyslu příslušných ustanovení
smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a uchazečem (dodavatelem), aniž by uchazeč měl
jakýkoli nárok na odškodnění.



V případě, že vyjde najevo, že se uchazeč v procesu přidělování veřejné zakázky dopustil
protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, bude
jeho nabídka odmítnuta. nebo smlouva ukončena ve smyslu příslušných ustanovení
smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a uchazečem (dodavatelem).. 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
ohrožoval či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin,
který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.



Smlouva může být rovněž ukončena ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy uzavřené
mezi zadavatelem a uchazečem (dodavatelem), 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, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize
zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní.

V…………………………………….. dne ………………….

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

………………………...………………………………
Jméno a funkce statutárního zástupce
uchazeče hůlkovým písmem
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SEZNAM A PROHLÁŠENÍ
dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “zákon“)

V souladu s § 68 odst. 3 zákon:
a)* dokládám seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním,
funkčním či obdobném poměru u zadavatele (§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ),
Jméno

Příjmení

Společník (S)/ Člen (Č)

Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu.

b)* (pouze jde-li o akciovou společnost) dokládám seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ),
Jméno

Příjmení

Zaměstnanec (Z)/ Člen
statutárního orgánu (Č)

Seznam bude podle potřeby rozšířen a doplněn nebo bude tvořit přílohu tohoto dokumentu.

c) prohlašuji, že jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) ZVZ).

V……………………….dne……………..

…………………………………………………
podpis oprávněné osoby
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH A EKONOMICKÉ A FINANČNÍ
ZPŮSOBILOSTI PŘEDPOKLADŮ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY “IMPLEMENTACE LMS“

Tímto čestně prohlašuji, že:

- splňuji základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), f) ve vztahu
ke spotřební dani, g), j) a k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávací
dokumentaci,
- jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c)
zákona.

V……….…………………..dne……………….…………..

………………………………………………………………..
podpis oprávněné osoby
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