
Městská část Praha 8

se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ)

vyzývá
k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na „veřejnou zakázku malého

rozsahu", dle ust. § 27 ZZVZ, s názvem:

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních
procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8

Název zadavatele: Městská část Praha 8

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797

Sídlo zadavatele: Zenklova 35/čp.1, PSČ 180 48, Praha 8
Jméno a příjmení osoby oprávněné Ing. Karel Šašek, radní Městské části Praha 8jednat jménem zadavatele:

Předpokládaná hodnota zakázky: do 2 000 000,- Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

„Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro
Název veřejné zakázky: zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ

Praha 8"
Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s ust. § 31 zákona

Druh zadávacího řízení: č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za
dodržení ust. § 6 ZZVZ

evidenční číslo VZ: OVZ/2016/0080

Předmět plnění a vymezení předmětu plnění:
Městská část Praha 8 užívá informační systém PROXIO jako jeden z klíčových informačních
systémů úřadu pro podporu výkonu agend. Spolu s ekonomickým systémem a spisovou
službou tvoří páteř informačního systému městské části.
Hlavním cílem projektu "Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění
vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8" je to, aby implementované řešení
umožnilo kompletní vyřízení agend v rámci specializovaného agendového systému Agendio,
zaměřeného na správní řízení a odstínilo uživatele od rutinních a manuálních činností (např.
vytvoření rozhodnutí). Po nasazení systému budou referenti schopni kompletně zpracovat a
vyřídit podané žádosti bez nutnosti vstupu do spisové služby.
Zadavatel předpokládá realizaci předmětu plnění veřejné zakázky formou rozvoje nastavení
stávajícího systému PROXIO při zachování všech integračních vazeb a z pohledu licencí ani
poplatku maintenance nepřijme žádné další navýšení stávajících nákladů. Potřebné licence
systému PROXIO jsou zajištěny na základě Smlouvy LIC/40/00/002763/2012 uzavřené mezi
MHMP a společností MARBES CONSULTING s.r.o. a Maintenance systému PROXIO je
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aktuálně zajištěna na základě Smlouvy IN0/40/051003183/20 14 uzavřené mezi MHMP a
společností MARBES CONSULTING s.r.o.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je ve Specifikaci předmětu plnění veřejné
zakázky, která je Přílohou č. 1 této Výzvy.

Místo plnění:
Místem plnění je území MČ Prahy 8 - ÚMČ Praha 8

Termín zahájení plnění:
Předpokládaný termín zahájení plnění: listopad 2016
Předpokládaný termín ukončení: duben 2017

Průběh plnění:
Zadavatel předpokládá plnění služby v těchto milnících:
1. Analýza a vytvoření specifického prováděcího projektu.
2. Příprava testovacího provozu - instalace a parametrizace aplikace v testovacím prostředí,
příprava testovacího vzorku dat, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů, předání
uživatelských příruček a popisu instalace.
3. Testovací provoz s průběžným zapracováním připomínek a na závěr akceptační testy
funkcionality pro ověření shody s prováděcím projektem
4. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz.
5. Zahájení produktivního provozu.
6. Závěrečná akceptace a převod do standardního režimu provozní podpory

Městská část Praha 8 zajistí na své náklady účast svých pracovníků na jednání projektových
týmů a vedení projektu.

Předpokládaná cena plnění:
Předpokládaná cena plnění veřejné zakázky do 2 000 000,- Kč bez DPH
Kód CPV: 72260000-5 - Služby programového vybavení
Kód CPV: 72263000-6 - Implementace programového vybavení

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Dodavatel je povinen podat nabídku nejpozději do 10:00 dne 7. 11. 2016 v uzavřené
zapečetěné obálce opatřené adresou dodavatele, na které bude uveden název zakázky
„Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů
odboru dopravy ÚMČ Praha 8" a zvýrazněn nápis „NEOTEVÍRAT!" do podatelny Úřadu
MČ Praha 8 na adrese U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň. Obálka bude adresována na ÚMČ Praha
8, odbor právních služeb, U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň. Nabídku může dodavatel zadavateli
doručit též prostřednictvím osoby s poštovní licencí nebo prostřednictvím osoby zajišťující
přepravu zásilek (kurýrní služba) tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podání nabídek.

Úřední hodiny podatelny:
Po 7:30 - 12:00 hod. 12:30- 18:00 hod.
Út 7:30- 12:00 hod. 12:30- 16:00 hod.
St 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 18:00 hod.
Čt 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.
Pá 7:00- 12:00 hod. 12:30 - 15:00 hod.

2



Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta činí 60 kalendářních dnů. Po tuto dobu je dodavatel vázán svoji nabídkou.

Kvalifikační kritéria:
Veškeré dokumenty prokazující kvalifikaci mohou být dodány v kopii, není-li dále uvedeno
jinak. Uchazeč, který podá nejvhodnější nabídku, bude před podpisem smlouvy vyzván
k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů.

Zadavatel požaduje prokázat základní kvalifikace takto:
Dodavatel založí čestné prohlášení o těchto skutečnostech:

dodavatel není v likvidaci,
dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
dodavatel nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
na sociálním zabezpečení a příspěvku státní politiky zaměstnanosti
vůči majetku dodavatele neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolventní návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
insolventního řízení, nebo byl konkurz zrušen pro nepostačující majetek nebo byla
zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů
dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
dodavatel nemá nesplacené závazky vůči MČ Praha 8

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za a jménem dodavatele.

Požadavky zadavatele na profesní kvalifikaci uchazeče:

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele bude splňovat následující
požadavky:

uchazeč předloží osvědčení o vzdělání či odborné kvalifikaci uchazeče, resp. osob,
které budou odpovědné za poskytování služeb, a to v podobě seznamu členů týmu ve
formě čestného prohlášení uchazeče spolu s profesními životopisy těchto osob
podepsanými těmito osobami, nebo získaných odborných certifikátů, ze kterých bude
vyplývat, že tyto osoby mají požadované vzdělání, zkušenosti a kvalifikaci,
prokazujících splnění předpokladů dle tohoto článku.

V profesním životopise musí být k prokázání relevantní zkušenosti uvedeny konkrétní
projekty, kterých se tyto osoby účastnily a na jaké pozici, včetně uvedení subjektů, pro které
byly služby poskytovány, přesného vymezení předmětu projektu a doby poskytování služby a
uvedení kontaktních údajů objednatele projektu (jméno odpovědné osoby, e-mail, tel.č.).
Ke splnění kvalifikace je nutné, aby z předložených dokladů vyplývalo, že uchazeč pro plnění
veřejné zakázky disponuje týmem ve složení minimálně 4 osob, a to:

• 3 osoby se znalostí systému PROXIO (znalost je nutné doložit příslušným certifikátem
vystaveným tvůrcem softwaru PROXIO či jinou oprávněnou osobou, nebo uvedením
minimálně 2 relevantních zkušeností osoby s poskytováním služeb implementace
systému PROXIO v rámci jeho profesního CV, spolu s údaji o projektu - viz. výše);
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• 1 vedoucí projektu, který dosáhl vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském
studijním programu, má profesní praxi v oboru IT v délce nejméně 5 let a podílel se
jako projektový manažer či na obdobné pozici na realizaci 5 projektů v oblasti ICT
(zkušenosti je nutné doložit v rámci jeho profesního CV, spolu s údaji o projektech -
viz. výše);

Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů
Dodavatel je oprávněn splnit profesní a technické kvalifikační předpoklady v chybějícím
rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží k nabídce smlouvu
uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění
určeného k plnění veřejné zakázky malého rozsahu uchazečem či poskytnutí věcí či práv,
s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě
pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních a
profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění
těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání
splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a přílohou - specifikace předmětu
plnění

Náležitosti nabídky:
Nabídku tvoří jednak doklady k prokázání kvalifikace a jednak dodavatelem zpracovaný,
předložený a podepsaný návrh Smlouvy o poskytnutí služby. Návrh smlouvy bude předložen i
na nosiči CD-ROM ve formátu Word. Nabídka musí být podepsána osobou jednat jménem a
za dodavatele. Návrh musí obsahovat zadavatelem stanovené platební a obchodní podmínky.
Nabídka musí být ve dvou vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení musí být pevně spojeno
nerozebíratelným způsobem (např. sešito a provázáno tkanicí, přičemž tkanice musí být
přelepena na poslední list nabídky) aby s nabídkou nemohlo být manipulováno.

Platební a obchodní podmínky
Návrh smlouvy zpracuje dodavatel služby. Návrh musí obsahovat níže uvedené údaje:

Zadavatel neposkytuje zálohy.
Splatnost faktur činí 21 kalendářních dní ode dne doručení.
Dodavatel služby je oprávněn provést fakturaci po předání a převzetí dokončeného. Faktura
bude obsahovat jako přílohu „Protokol o řádném předání a převzetí díla". Dnem uskutečnění
zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu".

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
včetně těchto údajů:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
rozsah a předmět plnění
evidenční číslo daňového dokladu
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fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
datum uskutečnění zdanitelného plnění
datum vystavení daňového dokladu

a dále:

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost
faktury
IČ objednatele a zhotovitele
název zakázky
bankovní spojení objednatele a zhotovitele
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
číslo smlouvy

Smluvní pokuty za neposkytnutí služby ve stanovených milnících (zadavatel stanovuje
minimální smluvní pokutu na 3.000,- Kč/den prodlení), neúčast na jednáních v termínech
stanovených objednatelem (zadavatel stanovuje minimální smluvní pokutu na 1.000,
Kč/každé jednotlivé porušení), poškození dobrého jména zadavatele (zadavatel stanovuje
minimální smluvní pokutu na 50.000,- Kč). Smluvní pokuty mohou být uplatňovány
opakovaně, a to až do výše nabídkové ceny.
Ustanovení, že dodavatel služby je povinen uhradit objednateli škodu, která by mu vznikla
v důsledku poskytování služby dodavatelem, přičemž uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na
právo objednatele (zadavatele) uplatnit právo na náhradu škody.
Výslovné ujednání o tom, že objednatel má právo odečíst splatné závazky dodavatele
(smluvní pokuty) z objednatelem fakturovaného plnění.
Kontaktní osoby objednatele tj. vedoucího projektu odpovědného za poskytování služby a
jeho telefonní a e-mailové kontaktní údaje.
Nabídková cena je stanovena jako konečná nabídková cena za celý předmět plnění a smí být
měněna pouze na základě změny výše DPH.
V případě, že se na dílo nebo jeho části zhotovené dle této smlouvy vztahují ustanovení
zák.č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zhotovitel touto smlouvou uděluje ve smyslu § 46 a
násl. zákona objednateli oprávnění k výkonu práva dílo nebo jeho část užít (nevýhradní 
licence) pro účely přípravy a realizace obdobných, věcně navazujících či souvisejících
zakázek , které bude objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí díla.
Licence dle předchozí věty je poskytnuta bezúplatně.

Dále je definována takto:
•!• Licence je poskytována jako nevýhradní což znamená, že autor smí poskytnout

licenci třetí osobě
•!• Časový rozsah licence se sjednává na dobu 1 O let ode dne předání a převzetí

bezvadného díla objednatelem.
•!• Věcný rozsah licence je sjednán tak, že objednatel je výslovně oprávněn ke všem

způsobům užití díla dle § 12 odst. 4 Autorského zákona, tj. k rozmnožování,
rozšiřování, pronájmu, půjčování, vystavování a sdělování předmětu díla veřejnosti a
to jakýmkoli technickým způsobem, včetně uveřejnění prostřednictvím internetu.

•!• Objednatel je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě

•!• Objednatel není povinen licenci využít
•!• Objednatel je oprávněn licenci využít zcela nebo i jen z části
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Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O této skutečnosti bude sepsán Protokol o řádném
předání a převzetí.
Lhůta plnění musí odpovídat požadavkům zadavatele uvedeným v této výzvě. (viz průběh
plnění).

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy a na základě tohoto jednání upravit
obchodní podmínky v ní stanovené vyjma rozsahu předmětu plnění a nabídkové ceny
uchazeče.

Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria - nejruzsi
nabídková cena (nabídková cena včetně DPH). Jako nejvýhodnější nabídka bude
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:

Analýza a vytvoření specifického prováděcího projektu ............ Kč

Příprava testovacího provozu - instalace a parametrizace aplikace v testovacím ............ Kč
prostředí, příprava testovacího vzorku dat, vyškolení klíčových uživatelů a
administrátorů, předání uživatelských příruček a popisu instalace

Testovací provoz s průběžným zapracováním připomínek a na závěr akceptační ............ Kč
testy funkcionality pro ověření shody s prováděcím projektem
Příprava produktivního systému a podpora zahájení produktivního provozu ............ Kč

Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH ............Kč

DPH ............Kč

Celková nabídková cena za předmět plnění včetně DPH ............Kč

Důvody pro vyloučení uchazeče z průběhu zadávacího řízení
Uchazeč je povinen dodržet veškeré podmínky stanovené touto výzvou zadavatelem. Jejich
nedodržení má za následek vyloučení uchazeče z dalšího průběhu zadávacího řízení.

Ostatní podmínky:
• Dodavatel je povinen uvést subdodavatel v případě, že některou část díla bude

realizovat jeho prostřednictvím a v nabídce uvést rozsah podílu subdodavatele
s uvedením jeho identifikace a činností, které bude realizovat s přesnou specifikací
podílu na ceně veřejné zakázky. Za dílo realizované prostřednictvím subdodavatele
odpovídá dodavatel jako by jej provedl sám.

• Kontaktní osobou za zadavatele je Mgr. Martin Moulis, zástupce vedoucího odboru
dopravy ÚMČ Praha 8, tel.: 222 805 716, e-mail: Martin.Moulis@praha8.cz

• Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání
důvodu.

• Zadavatel vylučuje variantní nabídku.
• Zadavatel stanovuje, že dodavatel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů, které

mu vzniknou v souvislosti se zpracováním a podáním nabídky.
• Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o úpravě dodavatelem navržené smlouvy vyjma

výše nabídkové ceny.
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• Zadavatel stanovuje, že veškeré údaje uvedené v nabídce nejsou chráněny obchodním
tajemstvím a v případě dotazu je zadavatel oprávněn poskytnou jakékoliv údaje z této
nabídky třetí osobě. Zadavatel je též oprávněn uveřejnit veškeré údaje z této nabídky
na svém profilu zadavatele. Zároveň je oprávněn tyto údaje poskytnout dle zákona
č. 106/1999 Sb. osobám, které o tyto údaje požádají.

• Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit plný text smlouvy na svých internetových
stránkách či profilu zadavatele.

• Veškeré dodatečné dotazy v rámci zadávacího řízení je možné doručit nejpozději
do 1. 11. 2016 na e-mailovou adresu: Katerina.Hrazankova@praha8.cz

• Zadavatel stanovuje, že otevírání obálek je neveřejné a všichni uchazeči, kteří
nebudou z důvodu nesplnění prokázání kvalifikace či podmínek zadavatele z průběhu
zadávacího řízení vyloučeni, budou vyrozuměni písemně o výsledku zadávacího
řízení.

• Zadavatel stanovuje, že je oprávněn s ohledem na své provozní a jiné důvody
posunout zahájení plnění oproti předpokládanému termínu zahájení plnění a uchazeči
neplynou z tohoto posunu žádná práva na náhradu škody, smluvní pokuty, či
na zvýšení nabídkové ceny.

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věci procesování veřejné zakázky:
Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb ÚMČ Praha 8

J:tr. I o. to f 6 
V Praze dne .

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části

odbor právních služeb
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