Zadavatel:
Městská část Praha 7
Úřad městské části
Odbor investic a veřejných zakázek
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7
IČ: 00063754

Č.J.: MČ P7 065176/2017/OIVZ/Ska
VYŘIZUJE/TEL: Mgr. Kamila Skalická/220 144 231
DATUM: 14. 11. 2017
VĚC:
Název zakázky:
Druh zakázky:

Oznámení/výzva výběrového řízení MČ Praha 7 k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“)
„Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby (elektronická
komunikace) – vyvolávací systém„
dodávky

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Adaptace obj.
Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby (elektronická komunikace) – vyvolávací systém“.
Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické
služby (elektronická komunikace) – vyvolávací systém“, je zadávána podle Pravidel MČ P 7 pro
zadávání veřejných zakázek dle Čl. 3, odst. D (viz Usnesení R MČ P 7 č. 1014/16-R ze dne 11. 10.
2016) a dle ust. § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“).

1) Předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky je - dodávka vyvolávacího systému a jeho montáž, konfigurace,
revize a uvedení do provozu. Vyvolávací systém je určen pro budovu Sdruženého ambulantního
zařízení č. p. 683, na pozemku č. parc. 1697, k. ú. Holešovice, ve vlastnictví obce a svěřené správě
Městské části Praha 7, na adrese Fr. Křížka 683/22, 170 00 Praha 7 – Holešovice (dále jen „SAZ“). Pro
napájení jednotlivých komponentů bude využito stávajících slabo a silnoproudých sítí.
Plnění zahrnuje poskytnutí alespoň 35 nevýhradních časově neomezených licencí SW nebo aplikací
pro PC platných na území ČR (jejich úplné začlenění do funkčního celku) zajišťujících provoz systému
a modul objednávání klientů i přes webové rozhraní, zprovoznění a konfigurace vyvolávacího systému
a SW, zaškolení obsluhy dle počtu čerpaných licencí, předání související dokumentace včetně
skutečného provedení instalace, záručních listů a návodů k obsluze (veškerá dokumentace bude
v českém jazyce), a to v souladu s Cenovou specifikací, která je Přílohou č. 3 této Výzvy, a
s projektovou dokumentací vypracovanou společností LILA-Architektonický ateliér, s.r.o., se sídlem Na
Zájezdu 1944/14, 101 00 Praha 10, IČO 639 85 641 (dále také jen „PD“), která tvoří přílohu č. 6 Výzvy.
Součástí plnění veřejné zakázky je servis dodávky po dobu rozšířené záruky 5 let za účelem
zajištění bezchybného provozu zařízení po dobu poskytnuté záruky. Součástí servisních služeb bude
minimálně provedení profylaktické kontroly zařízení jedenkrát ročně, a to včetně vyčištění tiskáren
pořadových lístků a PC, kontrola a záloha konfiguračních a databázových souborů, update softwaru,
plánovaný servis systému, uživatelská podpora SW, kontrola čitelnosti a komunikace jednotlivých
panelů.
Účastník předloží jako součást své nabídky návrh servisní smlouvy obsahující všechny výše uvedené
požadavky zadavatele a další servisní úkony tak, aby dodaný systém měl po dobu záruky požadované
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vlastnosti a jeho provoz byl v souladu se všemi platnými normami, s konkrétním uvedením četnosti a
rozsahu. Servisní smlouva bude přílohou Kupní smlouvy.
Cena za plánované servisní služby uvedená v příloze č. 3 této Výzvy pak bude stanovena v celkovém
součtu všech plánovaných služeb za 60 měsíců provozu. Platby za servisní služby budou
vyúčtovávány v ročním intervalu.
Vyvolávací systém musí být kompatibilní minimálně s operačním systémem Windows ve verzi běžně
dostupné aktuálně na trhu.
Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v této Výzvě a v Kupní smlouvě (návrh Kupní smlouvy tvoří
Přílohu č. 2 této Výzvy).
Účelem plnění je zajištění dodávky vyvolávacího systému pro budovu SAZ a funkčnosti tohoto systému
po dobu záruční doby, aby bylo umožněno zrychlení a plynulost procesu obsluhy klientů (včetně
možnosti pro klienty objednat se předem přes webové rozhraní) a lékařům byl poskytnut větší klid na
práci.
Dodavatel může být dále v této výzvě označen také jako „účastník“.

2) Místo plnění:
Místem plnění je budova č. p. 683, na pozemku č. parc. 1697, kat. území Holešovice, vlastnictví obce a
svěřené správě Městské části Praze 7, Sdružené ambulantní zařízení Praha 7, na adrese Fr. Křížka
683/22, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

3) Termín plnění:
Předpoklad zahájení plnění je v 4Q 2017 / 1Q 2018 v návaznosti na dokončení stavebních prací
probíhajících v budově SAZ:
- Zahájení plnění: na písemnou výzvu zadavatele
- Dokončení plnění: nejpozději 8 týdnů od výzvy zadavatele

4) Obchodní podmínky
Závazné obchodní podmínky včetně platebních, dodacích, záručních a sankčních podmínek
a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou uvedeny ve vzoru návrhu Kupní smlouvy (příloha č. 2 této Výzvy).

5) Požadavky zadavatele na kvalifikaci účastníka
6.1. Zhotovitel prokazuje základní způsobilost předložením čestného prohlášení - Příloha č. 4
této Výzvy
6.2. Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele:
▪ prostou kopií výpisu z obchodního / živnostenského rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán;
▪ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, minimálně doklad o živnosti řemeslné Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení.
6.3. Dodavatel pro prokázání technické kvalifikace předloží seznam obdobných dodávek
(referencí) vč. jejich servisu min. 2 obdobných zakázek za poslední 3 roky. Obdobnou
zakázkou se rozumí dodání vyvolávacího systému na přepážková pracoviště včetně jejich
servisování v minimálním rozsahu 350 000 Kč bez DPH za každou zakázku.
V čestném prohlášení – Příloha č. 5 této Výzvy k podání nabídek - zhotovitel uvede
u každé zakázky:
objednatele zakázky a označení kontaktní osoby, u níž je možno informace
o zakázce ověřit,
stručný popis zakázky ve vztahu k požadovaným informacím,
místo a dobu plnění zakázky,
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-

cenu
údaj o realizaci stavby na základě předmětné projektové dokumentace
s uvedením doby výstavby

Účastník prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

7) Požadavky zadavatele na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky na obsah nabídek dle této výzvy a jejích příloh.
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce a 1x na CD/DVD.
Nabídka bude dodržovat všechny technické parametry uvedené v této výzvě.
Zadavatel v zájmu transparentnosti účastníkům doporučuje, aby všechny listy nabídky (včetně všech
příloh) očísloval průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Dále pak, aby všechny listy nabídky
včetně všech příloh byly svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.

8) Obsah nabídky
8.1. Krycí list nabídky (Příloha č. 1 výzvy) podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele
8.2. Cenová nabídka v Kč bez DPH a vč. DPH v rozsahu:
Celková nabídková cena zahrnuje celkovou cenu za kompletní a řádné provedení předmětu
veřejné zakázky malého rozsahu, tj. cenu za dodávku zařízení a servisní služby.
Celková nabídková cena se skládá z dílčích částí dle Cenové specifikace dle Přílohy č. 3
této Výzvy. Účastník doplní všechny položky v této Cenové specifikaci, oceněná Cenová
specifikace bude nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.
Účastník rovněž doplní tyto ceny do návrhu Kupní smlouvy (Příloha č. 2 této Výzvy).
DPH bude účtováno dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8.3. Způsob zpracování návrhu Kupní smlouvy
Doplněný návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče
(Příloha č. 2 této výzvy). Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné
zastupovat účastníka ze zákona, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto
osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené
kopii.
Účastník v návrhu Kupní smlouvy doplní pouze chybějící údaje, které jsou zvýrazněny
a označeny komentářem „/doplní účastník/“. Znění ostatních ustanovení Smlouvy účastník není
oprávněn měnit.
Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat výzvě a obsahu nabídky dodavatele.
Pokud Smlouva nebude odpovídat výzvě a nabídce dodavatele, může být tato skutečnost
důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z dalšího řízení.
Číslo bankovního účtu dodavatele uvedené ve Smlouvě musí souhlasit s číslem účtu
uvedeným v Registru plátců DPH.
8.4. Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, předloží před podpisem
smlouvy originál smlouvy/pojistného certifikátu, jejichž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám na pojistnou částku nejméně 500 000 Kč
(slovy: pět set tisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu
v platnosti a účinnosti od data podpisu této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle
smlouvy.
Obálka s nabídkou musí být označena zpáteční adresou a IČO účastníka a názvem veřejné
zakázky malého rozsahu:
„Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby (elektronická komunikace) – vyvolávací
systém“
NEOTVÍRAT
Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve výzvě zadavatele.

9) Způsob hodnocení nabídek
Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle kritéria nejnižší nabídkové ceny
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Nabídky budou seřazeny vzestupně dle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět
plnění veřejné zakázky od nejnižší po nejvyšší celkovou nabídkovou cenu a zakázka bude přidělena
účastníkovi s celkovou nejnižší nabídkovou cenou.
10) Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 20. 11. 2017 ve 13:00 hod.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před budovou na adrese Fr. Křížka 22, Praha 7.
11) Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek: 27. 11. 2017 do 10:00 hod.
Rozhodující je čas doručení na podatelnu zadavatele. Obálka s nabídkou bude adresována Odboru
investic a veřejných zakázek Úřadu městské části Praha 7 – podatelna č. dv. 17, nábřeží Kapitána
Jaroše 7/1000, 170 00 Praha 7.
V této lhůtě může účastník podat zadavateli svou nabídku v písemné podobě na podatelnu Úřadu
městské části Praha 7, nebo účastník musí nabídku podat k odeslání poštou či jiným způsobem
s dostatečným předstihem. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou
hodnoceny.
12) Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Pochmannová, vedoucí OIVZ, tel. 603 770 889, e-mail: pochmannovah@praha7.cz
Mgr. Kamila Skalická, zástupce vedoucí OIVZ, tel. 220 144 231, e-mail: skalickak@praha7.cz
Adresa: Úřad MČ Praha 7 – podatelna č. dv. 17
nábř. Kpt. Jaroše 7/1000
170 00 Praha 7
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí a středa
7:30 – 18:00
Úterý a čtvrtek
7:30 – 15:00
Pátek
7:30 – 14:00

13) Ostatní podmínky Výzvy
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
zrušit výběrové řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy bez udání důvodu
•
před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace
deklarované účastníkem v nabídce,
•
vyloučit nabídku účastníka, jehož nabídka je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem
•
neúplná nebo nesplňuje po obsahové stránce podmínky uvedené ve výzvě,
•
zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky, a to technické ani cenové,
•
nevracet podanou nabídku,
•
neposkytovat informace o účastnících, kteří byli vyzvání k podání nabídky,
•
vybraný účastník nesmí zakázku postoupit jinému subjektu a po uzavření smlouvy nesmí
účastník bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti
plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobě,
•
obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást této výzvy jako návrh Kupní smlouvy, jsou
závazným návrhem obchodních podmínek objednatele se zhotovitelem a zadavatel připouští
jejich změnu či úpravu pouze po oboustranné dohodě tak, aby byla dána do souladu s platnou
právní úpravou,
•
na uveřejnění uzavřené smlouvy na internetových stránkách MČ Prahy 7, profilu zadavatele
v souladu s ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (také jen
„zákon o registru smluv“).
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný účastník.
Zadavatel nenese odpovědnost za žádné náklady jakéhokoli druhu, které účastník v souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení vynaloží.
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Pokud se kdekoliv ve Výzvě nebo jejích přílohách, včetně projektové dokumentace, objeví odkazy na
konkrétní výrobky, jedná se pouze o vymezení minimálních technických standardů a dodavatel je
oprávněn nabídnout výrobky stejných nebo lepších parametrů.

14) Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Návrh Kupní smlouvy
3. Cenová specifikace (oceněná dodavatelem bude Přílohou č. 1 Kupní smlouvy)
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
5. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
6. Projektová dokumentace (ke stažení na úřední desce)

Výzva včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na Úřední desce MČ P7 na adrese:
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Uredni-deska
Digitálně podepsal Ing.

Ing. arch. Hana arch. Hana Pochmannová
2017.11.14
Pochmannová Datum:
10:27:53 +01'00'
…………………………………….
Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru
investic a veřejných zakázek
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