JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Rada Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby
„Podpora SW produktů Geoportálu JMK včetně upgrade a dalšího
rozvoje“

Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Formulář nabídky
Obchodní podmínky

Výzva k podání nabídky je zpracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „Zákon“), na podlimitní veřejnou zakázku na služby. Práva, povinnosti či podmínky neuvedené
ve výzvě se řídí Zákonem.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené ve výzvě,
včetně všech příloh a případných dodatků k výzvě. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě
prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené ve výzvě a bude se jimi řídit. Údaje
uvedené ve výzvě vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je
účastník povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace.
Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny pod názvem veřejné zakázky na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_18265.html

1. Informace o zadavateli:
Název:
zastoupený:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
ID datové schránky:
Kontaktní osoba
Telefon:
E-mail:

Jihomoravský kraj
Ing. Miroslavem Vaculou, vedoucím Odboru informatiky Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
70888337
CZ70888337
x2pbqzq
Ing. Vladimír Klimeš, odbor informatiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje
541 658 864
klimes.vladimir@kr-jihomoravsky.cz

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je upgrade SW platformy Geoportálu JMK, poskytnutí softwarové podpory tohoto
SW na dobu 4 let, migraci stávající verze Geoportálu JMK do prostředí MS Azure a dále možnost rozvoje
systému formou Ad-hoc služeb. Předmět veřejné zakázky je dále podrobněji specifikován v Obchodních
podmínkách veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5.940.000, - Kč bez DPH. Tato částka je zároveň stanovena jako
maximální možná nabídková cena.
Kód CPV předmětu veřejné zakázky je:
72268000-1 | Dodávka programového vybavení;
72263000-6 | Implementace programového vybavení;
72261000-2 | Podpora programového vybavení;
72262000-9 | Vývoj programového vybavení.
3. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění – 1. prosince 2019
Předpokládaný termín ukončení plnění – 31. prosinec 2023
4. Místo předání plnění veřejné zakázky
Místem předání plnění je sídlo zadavatele na adrese Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Základní způsobilost:
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e) Zákona.
Profesní způsobilost:
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona, jejíž
splnění se prokazuje předložením:
•

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje,

•

dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze
živnostenského rejstříku s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona“ či jeho ekvivalent.

Technická kvalifikace:
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé podávající nabídku prokázali splnění požadované úrovně technické
kvalifikace. Dodavatelé prokáží splnění požadované úrovně technické kvalifikace tímto způsobem:
a) Seznamem významných služeb poskytnutých dodavatelem v období posledních 3 let před zahájením
zadávacího řízení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat alespoň následující údaje:
•
•
•
•
•

obchodní firma/název objednatele
předmět významné služby
doba realizace významné služby
finanční objem významné služby
kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit.

Ze seznamu významných služby musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval
alespoň 2 významné služby, spočívající v implementaci nebo podpoře nebo rozvoji geografického
informačního systému (postaveného na min. 3-vrstvé architektuře, podporujícího minimálně sto uživatelů),
přičemž:
-

alespoň jedna z poskytnutých významných služeb spočívala v dodávce a implementaci GIS, přičemž
minimální finanční hodnota předmětného plnění činila minimálně 3.000.000,- Kč bez DPH; a
alespoň jedna z poskytnutých významných služeb spočívala v údržbě, podpoře nebo rozvoji GIS,
přičemž minimální finanční hodnota předmětného plnění činila 1.500.000,- Kč bez DPH za rok.

Výše uvedená doba (poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení) se v případě významné služby
spočívající v dodávce a implementaci GIS považuje za splněnou, pokud byla předmětná významná služba v
průběhu této doby dokončena. V případě významných služeb spočívajících v údržbě, podpoře nebo rozvoji GIS
a v realizaci analytických a poradenských prací týkajících se návrhu architektury a/nebo datového modelu GIS
se považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu posledních tří let před zahájením zadávacího
řízení.
Tuto podmínku kvalifikace splní dodavatel rovněž v případě, že se jedná o významné služby zahájené dříve než
v posledních 3 letech, pokud byly v posledních 3 letech dokončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu
splnění výše uvedených požadavků zadavatele ke dni podání nabídky.

b) Seznamem techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Dodavatel předloží:
-

-

seznam členů odborného týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na
to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, včetně strukturovaných
životopisů jednotlivých členů odborného týmu, a
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů odborného týmu.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud z předloženého seznamu členů odborného týmu,
strukturovaných životopisů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci musí vyplývat, že dodavatel má k
dispozici pro plnění veřejné zakázky celkem alespoň pět (5) osob, a to:
-

-

-

-

alespoň jedna (1) osoba na pozici GIS analytik, která splňuje následující požadavky:
o vysokoškolské vzdělání v oblasti geoinformatiky nebo geomatiky, nebo geodézie a kartografie
nebo informatiky či obdobné v magisterském studijním oboru,
o minimálně tři (3) roky praxe v pozici GIS Analytik,
alespoň jedna (1) osoba na pozici Architekt informačních systémů, která splňuje následující požadavky:
o minimálně tři (3) roky praxe v pozici architekt nebo analytik či obdobné v oblasti návrhu GIS
alespoň jedna (1) osoba na pozici Programátor webových (mapových) aplikací, která splňuje
následující požadavky:
o minimálně tři (3) roky praxe v pozici programátor, v oblasti programování webových
mapových aplikací,
alespoň jedna (1) osoba na pozici Projektový manažer, která splňuje následující požadavky:
o certifikát projektového řízení PRINCE 2 nebo obdobný,
o minimálně tři (3) roky praxe v pozici projektový manažer nebo obdobné, přičemž v rámci této
pozice se podílel na vedení IT projektů,
alespoň jedna (1) osoba na pozici Podpora IS, která splňuje následující požadavky:
o podílí se na realizaci průběžné zákaznické podpory z oblasti GIS projektů a systémů.

c) Potvrzení od společnosti Hexagon Geospatial (nebo jiný doklad) z něhož bude vyplývat oprávnění
dodavatele poskytovat podporu a implementace technologií Hexagon Geospatial.
Společná ustanovení ke kvalifikaci
Účastník uvede informace rozhodné pro prokázání kvalifikace ve formuláři nabídky. Účastník je oprávněn
prokázat splnění kvalifikace rovněž prostřednictvím dokladů dle Zákona. Zadavatel si může kdykoliv v průběhu
výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci a dodavatel
je povinen takové doklady poskytnout v zadavatelem stanovené lhůtě.

6. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně platebních podmínek jsou stanoveny formou
závazného návrhu smlouvy.
7. Zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za předmět plnění v korunách českých bez DPH uvedená
dodavatelem ve formuláři nabídky.

Další informace týkající se ceny plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
8. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek
bude zadavatel hodnotit dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Pořadí nabídek bude určeno podle výše celkové nabídkové ceny uvedené ve formuláři nabídky.
9. Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje EZAK. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli v souladu s ustanovením § 98
Zákona a nejpozději 7 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích
podmínek bude uveřejněno na profilu zadavatele.
10. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 9. 2019 v 10:00 hodin.
Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných
zakázek Jihomoravského kraje E-ZAK:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
Podrobnější informace k fungování elektronického nástroje E-ZAK jsou uvedeny v čl. 11 této výzvy.
Nabídka bude obsahovat formulář nabídky včetně příloh.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Součástí nabídky účastníka není návrh smlouvy, ale pouze prohlášení obsažené ve formuláři nabídky, že
účastník akceptuje obchodní a veškeré další podmínky plnění veřejné zakázky a že v případě, že bude vybrán
k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jimi bude vázán. Návrh smlouvy předkládá až vybraný dodavatel v
rámci součinnosti před jejím podpisem.
Nabídky budou zadavatelem otevřeny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek a otevírání nabídek bude
neveřejné.
11. Elektronický nástroj E-ZAK:
Veškerá písemná komunikace mezi dodavateli a zadavatelem v rámci výběrového řízení probíhá výhradně
elektronicky, nestanoví-li zadavatel jinak. Zadavatel používá pro komunikaci s dodavateli primárně
elektronický nástroj E-ZAK. Zadavatel doporučuje dodavatelům používat pro komunikaci se zadavatelem
taktéž tento nástroj.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené
okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na
doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický
nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet
v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba
provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK,
uvedl u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje.
Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své
kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
Podrobné
informace
o
ovládání
systému
jsou
dostupné
v
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf)

uživatelské

příručce:

Zadavatel doporučuje dodavatelům provést před odesláním nabídky test nastavení prohlížeče a systému a test
odeslání nabídky zde: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/test_index.html
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje
dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich datového připojení tak, aby byla nabídka podána ve lhůtě pro
podání nabídek.
12. Uzavření smlouvy:
Smlouva na realizaci veřejné zakázky bude v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 Zákona uzavřena v souladu
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou vybraného dodavatele.
13. Právo zadavatele zrušit zadávací řízení:
Účastník bere na vědomí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2
Zákona. Učiní-li tak zadavatel, nevzniknou v této souvislosti účastníkům žádné nároky.
Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu účastníka související se zrušením zadávacího
řízení, i když byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn.
14. Další podmínky zadávacího řízení:
Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího
řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady, nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady
ve smyslu ustanovení § 46 Zákona.
Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání
zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob a účastník je
povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele a případné oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
15. Přílohy
Příloha č. 1: Formulář nabídky
Příloha č. 2: Obchodní podmínky
V Brně dne 16. 9. 2019
Ing. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky

