Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektronické spisové služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Dodávka elektronické spisové služby

Lhůta pro podání nabídek:

6.2.2012, do 09.00 h

Zodpovědná
osoba:

Ing. Martin Tauchen, MBA
+420 377 103 639
tauchen@fnplzen.cz

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu: Dodávka elektronické spisové služby.
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele
Zadavatel
Zastoupený
Kontaktní
údaje

Název

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo

Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99

Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka
Kontaktní osoba

Ing. Martin Tauchen, MBA

Telefon

+420 377 103 639

E-mail

tauchen@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace elektronické spisové služby (dále „ESS“) ve FN
Plzeň (dále „FNP“) splňující tyto požadavky:
1. řešení splňuje ustanovení platných zákonných předpisů a nařízení
2. řešení musí s uživatelem komunikovat v českém jazyce (uživatelské rozhraní, nápověda, uživatelská
dokumentace)
3. pokrytí celého životního cyklu dokumentu/spisu od jeho vzniku přes oběh až po archivaci či skartaci
4. příjem, odesílání i evidence dokumentu/spisu musí splňovat požadavky uvedené v Národním
standardu pro elektronické spisové služby a ostatní požadavky legislativy ČR.
5. dostatečně robustní řešení, které kapacitně zvládne současný i budoucí provoz ve FNP (ročně cca
500.000 dokumentů na vstupu, 500.000 dokumentů na výstupu)
6. jednotné zpracování elektronických (libovolného typu), papírových a hybridních dokumentů
7. řešení musí podporovat práci s elektronickým podpisem a časovými razítky
8. řešení musí využívat stávající technologickou platformu Zadavatele (servery MS Windows 2008
Server R2 Standard s SP1, databázový server MS SQL Server 2008 R2 Standard nebo Oracle
Standard Edition ver. 11.2, TCP/IP komunikace, stanice MS Windows XP SP3 a vyšší, internetový
prohlížeč MS Explorer 7a vyšší). Limitem pro HW stanic je pouze možnost provozovat zvolený
operační systém, popř. kancelářský balík.
9. řešení založené na moderní vícevrstvé architektuře, které je nezávislé na databázové platformě, s
centrální serverovou a databázovou částí
10. využití tenkého klienta pro co nejjednodušší implementaci na klientských stanicích (uživatel pracuje
pouze pomocí internetového prohlížeče (mimo práce s vlastními dokumenty), který může být
doplněn plug-iny)
11. dodávka veškerých potřebných licencí (databázový server, aplikační servery, portálové řešení,
zákaznický SW, SW datového a dokumentového úložiště atd.) pro 250 uživatelů ESS. Licence
Microsoft, resp. Oracle nejsou součástí nabídky.
12. modulární řešení umožňující budoucí rozšíření o:
•

integraci s informačním systémem datových schránek (dále „ISDS“)

•

archivaci elektronické zdravotnické dokumentace (dále „EZD“)

•

procesní workflow pro elektronizaci vnitřních procesů FNP

13. možnost integrace se současnými i budoucími interními systémy Zadavatele pomocí popsaného API
rozhraní
14. součástí dodávky je vyškolení správce a uživatelů
15. uchazeč se zaváže k úplatnému poskytování technické servisní podpory (cena na 1 rok bude
součástí nabídkové ceny) zahrnující minimálně dodávku nových verzí respektujících legislativní
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změny po dobu alespoň 5 let (za stejnou cenu jako v 1. roce nebo bude v nabídce popsána
konstrukce ceny podpory)
16. řešení vyhovuje požadavkům detailně rozpracovaným v příloze č. 1 - Technická specifikace

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 750.000,- Kč bez DPH (900.000,- Kč s DPH).

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín zahájení plnění zakázky:

15.2.2012

Termín ukončení plnění zakázky:

30.6.2012

Místo plnění

Pracoviště SIS, FN Plzeň

5. Způsob prokázání kvalifikace
Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k
prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Čestná prohlášení musí být podepsána
statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená
kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění
těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, včetně odpovídajících
živnostenských oprávnění na všechny vykonávané činnosti,
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona, resp. dále
upravených Zadavatelem
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, resp. dále upravených
Zadavatelem

5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst.
1 zákona. Uchazeč prokazuje splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení ve
smyslu § 62 odst. 2 zákona.

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
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 podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

5.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeče
předložení níže uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti:
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Výkaz celkového obratu uchazeče - uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením údajů o
celkovém obratu uchazeče ve výši min. 2 mil. Kč v každém účetním období zjištěného podle zvláštních
právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Jestliže uchazeč
vznikl později nebo prokazatelně zahájil svou činnost později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za
všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Uchazeč předloží shora
požadované údaje ve formě čestného prohlášení, přičemž toto nesmí byt učiněno s datem starším než je
datum oznámení této výzvy a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

5.4. Technické kvalifikační předpoklady
5.4.1. Seznam významných zakázek
Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením čestného prohlášení se seznamem alespoň 3
významných zakázek obdobného charakteru v minimální hodnotě 0,5 mil. Kč poskytnutých dodavatelem v
posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Zakázkou obdobného charakteru se
rozumí dodávka elektronické spisové služby.

6. Požadovaná struktura nabídky
Uchazeč ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:
a) Identifikační údaje uchazeče.
b) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona. (odstavec 5.1. této
výzvy)
c) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písmene a) a b) zákona.
(odstavec 5.2. této výzvy)
d) Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona.
(odstavec 5. 3., této výzvy)
e) Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona. (odstavec 5. 4., této
výzvy)
f)

Popis nabízeného řešení

g) Nabídková cena v členění dle odstavce 9 této výzvy.
h) Návrh smlouvy o dílo podepsaný uchazečem
i)

Další dokumenty dle uvážení uchazeče

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Každý uchazeč je oprávněn po Zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena na emailovou adresu zodpovědné osoby,
která je uvedena na titulní stráně této výzvy, nejpozději do 31.1.2012. Zadavatel doručí dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
doručení žádosti o dodatečné informace. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí
Zadavatel současně všem zájemcům, kteří byli osloveni výzvou nebo kterým byla výzva poskytnuta. Zároveň
Zadavatel uveřejní dodatečné informace a odpovědi na dotazy na svých webových stránkách.

8. Hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je celková výše nabídkové ceny s DPH.

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Cenu vyplňte do tabulky uvedené v souboru VZMR_spis_201201_Detailni_rozpis_ceny.xls. V případě
potřeby je možno tabulku doplnit o další řádky. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady, související s
plněním předmětu veřejné zakázky dle bodu 2. této výzvy. Cenu uvádějte bez DPH, výši DPH a cenu s DPH.
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10. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena 6.2.2012, do 09.00 hod. Splněním uvedeného
termínu se rozumí doručení na adresu uvedenou v odstavci 13. této výzvy.

11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázání, činí 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po
skončení lhůty pro podání nabídek.

12. Požadavky na zpracování a předložení nabídky
Nabídka zájemce bude zpracována v písemné formě v českém jazyce (v jednom originálním vyhotovení)
v rozsahu této výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka bude předána
v tištěné formě a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy pevným sešitím.
U nabídky bude přiložen datový nosič obsahující následující dokumenty popsané v odstavci 6:
•

Popis nabízeného řešení (dle písmena f) ve formátu Acrobat Reader (pdf)

•

Nabídková cena (dle písmena g) vyplněná v souboru detailni_rozpis_ceny.xls

•

návrh smlouvy (dle písmena h) ve formátu MS Word (doc)

Uchazeči podají nabídku v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označeném:
•

názvem zakázky a

•

nápisem „NEOTEVÍRAT“

•

přesnou identifikací uchazeče.

Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou nabídku
zaslat doporučeně.

13. Způsob a místo pro podání nabídek
Nabídku může uchazeč poslat poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň, Inspekční odbor, alej
Svobody 80, 304 60 Plzeň, nebo doručit osobně na stejnou adresu v pracovních dnech, pondělí až pátek, od
7:00 do 15:00 hodin, tak aby byla Zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání uvedené v bodě
10. této výzvy. Osobní předání je vhodné předem telefonicky dohodnout s přijímající osobou p. Gabrielou
Maškovou, tel. 377 103 663.

14. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky uvedené v tomto odstavci je uchazeč povinen uvést v návrhu smlouvy o dílo, který
předloží spolu s nabídkou. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění
veřejné zakázky. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo jinou
osobou k tomu oprávněnou.
V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, Zadavatel požaduje, aby uchazeč v
nabídce uvedl, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to
budou (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona).
Uchazeč se v návrhu smlouvy zaváže pro případ, že se v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky
dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými
právními předpisy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji, který bude spadat pod zákon o ochraně
osobních údajů, zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů.
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Uchazeč se v návrhu smlouvy rovněž zaváže zacházet s veškerými daty Zadavatele, s nimiž přijde při
plnění této veřejné zakázky do styku, jako s důvěrnými a neposkytovat je třetím osobám, ani je jiným
způsobem nevyužívat
Pro případ nedodržení termínu ukončení plnění této veřejné zakázky uvedeného v odstavci 4 se uchazeč
v návrhu smlouvy rovněž zaváže uhradit v plné výši případnou sankci uloženou Zadavateli státními orgány
za nedodržení termínu daného zákonem č.499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů.
Uchazeč se v návrhu smlouvy rovněž zaváže k úplatnému poskytování technické servisní podpory
zahrnující minimálně dodávku nových verzí respektujících legislativní změny po dobu alespoň 5 let a popíše
konstrukci ceny podpory. Zároveň se zaváže k poskytnutí dalších licencí k dodávanému systému za cenu
nepřevyšující cenu, za niž byly licence dodány v rámci této veřejné zakázky po celou dobu poskytování
technické servisní podpory.
Uchazeč se v návrhu smlouvy výslovně uvede, že dodávané řešení splňuje všechny požadavky
Zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Stejnou klauzuli bude obsahovat i závěrečný předávací
protokol.
V případě poskytnutého software musí být Zadavatel oprávněn k výkonu práva veškerý software užít v
rozsahu potřebném pro jeho standardní uživatelské použití definované v uživatelské dokumentaci
poskytnutého software; toto oprávnění však nesmí být v žádném případě nižší než je v souladu s účelem
realizace této veřejné zakázky. Toto oprávnění (licence) musí být poskytnuto na dobu trvání majetkových
autorských práv autora. Uchazeč odpovídá za to, že byl oprávněn poskytnout licenci v požadovaném
rozsahu dle tohoto odstavce a Zadavatel ji bude moci využívat minimálně po dobu trvání majetkových
autorských práv autora. Cena veškerých licencí a práv duševního vlastnictví nezbytných pro plnění
v rozsahu předmětu této veřejné zakázky musí být zahrnuta do celkové ceny plnění.
Zadavatel neposkytne uchazeči zálohu. Úhradu Zadavatel provede v české měně. Splatnost faktur
(účetních dokladů) je stanovena na 60 dnů od doručení.
Účetní doklady (typu faktur) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve
lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

15. Práva Zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) odmítnout všechny předložené nabídky;
b) zrušit zadávací řízení;
c) nevracet podané nabídky;
d) upřesnit podmínky zakázky;
e) vyloučit ze soutěže uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady;
f)

ověřit si informace, uvedené uchazečem v nabídce;

g) vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě;
h) uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se Zadavatelem;
i)

výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění;

j)

uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.
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Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektronické spisové služby

16. Přílohy
1. Technická specifikace
2. Detailní rozpis ceny

V Plzni dne 23.1.2012

……………………………..
Ing. Martin Tauchen, MBA
Vedoucí Odboru SIS
FN Plzeň
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