Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Č. j.:
Č. VZ:
Datum:

Pavlína Hulínová / Blanka Krausová
267 994 427 / 267 994 341
pavlina.hulinova@sfzp.cz / blanka.krausova@sfzp.cz
SFZP 199263/2015
44/2015
11.12.2015

VÝZVA K JEDNÁNÍ VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
analogicky dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a), § 34 a § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k zakázce malého rozsahu na služby.
Název veřejné zakázky:

ÚDRŽBA A ÚPRAVY EKONOMICKÉHO SW ŘÍZENÍ AKCÍ
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
IČ:
Adresa sídla:
Kontaktní a korespondenční adresa:
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Státní fond životního prostředí České republiky
00020729
Kaplanova 1931, Praha 11, PSČ 148 00
Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 00
Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR

Cílem zadávacího řízení je uzavření „Servisní smlouvy k autorskému SW IS Řízení akcí NP, OPI, GIS a
NZÚ2013“ se společností VUSTE-APIS, s.r.o., IČ 48108219, se sídlem Velflíkova 4, Praha 6, PSČ 160 75, která
je výhradním vlastníkem autorských práv k zdrojovým kódům k SW Řízení akcí a je jediným možným
poskytovatelem těchto servisních služeb. Z tohoto důvodu je touto výzvou k jednání o podání nabídky vyzýván
pouze výše uvedený zájemce.

1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1.

Předmětem plnění jsou údržba a úpravy ekonomického SW Řízení akcí, zejm.:



úpravy výstupů, implementace a aktualizace rozhraní s ekonomickým IS (s EIS JASU, který
nahradil stávající IS GINIS, Měšec) pro zachování kontinuity vzájemného předávání dat
(uvolňování platebních příkazů z Řízení a získávání zpětných informací o jejich proplacení
z účetního SW EIS JASU do Řízení);



spolupráce s účetním systémem Fondu EIS JASU a úpravy v souvislosti s nastavením
vzájemné kompatibility s dalšími SW, které jsou SFŽP využívány (např. Lotus Notes, ve
kterých jsou projekty Národních programů administrovány);



technologický upgrade aplikace pro zachování funkčnosti SW Řízení akcí v HW a SW
infrastruktuře SFŽP a aktualizace SW Řízení akcí v souvislosti s vývojem samotného SW
s ohledem na další vývoj SW a HW vybavení, v jehož kontextu je SW Řízení akcí využíván;



další úpravy pro NP/NZÚ2013, které vyplývají z běžné podpory uživatelů, z kontrolních
porovnávání s výsledky čtvrtletních uzávěrek v účetnictví, nastavení tabulek pro další rok a
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případně nové požadavky, které mohou vzniknout v souvislosti s projekty evidovanými
v nových opatřeních Národních programů nebo nové požadavky na doplnění sestav a reportů
podle dalších výběrových kritérií.
1.2.

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV: CPV 72267000-4 Údržba a opravy programového vybavení.

1.3.

Doba a místo plnění:
1.3.2

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je do 31. 12. 2017 ode dne účinnosti smlouvy.
Účinnost smlouvy je stanovena dnem 16. 12. 2015, případně dnem uzavření smlouvy, dojde-li
k uzavření smlouvy po tomto datu.

1.3.3

Místem plnění zakázky je pracoviště zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

1.4.

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

2.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

2.1.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 51 odst. 1 a 3 zákona nepožaduje prokázání splnění kvalifikace.

3.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

3.1.

Jednání bude probíhat v písemné podobě.

3.2.

Lhůta pro doručení nabídky končí dne 16. 12. 2015 v 14.00 hod.

3.3.

Otevírání obálky s nabídkou se uskuteční dne 16. 12. 2015 v 14.15 hod. v budově pracoviště zadavatele
na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4.

4.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NABÍDKOVÉ CENY

4.1.

Zadavatel požaduje, aby zájemce v rámci nabídky předložil podepsaný návrh smlouvy. Vzor smlouvy tvoří
přílohu č. 1 této výzvy.

4.2.

Zájemce podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek do podatelny zadavatele na adrese Olbrachtova
2006/9, 140 00 Praha 4, v kc. č. 5.28. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené,
výrazně označené obálce „NEOTVÍRAT – ÚDRŽBA A ÚPRAVY EKONOMICKÉHO SW ŘÍZENÍ AKCÍ".

4.3.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

5.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

5.1.

S ohledem na skutečnost, že veřejná zakázka je zadávána jedinému zájemci, zadavatel v souladu
s ustanovením § 34 odst. 2 písm. i) zákona neprovádí hodnocení nabídek.

.........................................................................................
Ing. Petr Valdman
ředitel SFŽP ČR

Příloha č. 1 – Vzor Servisní smlouvy k autorskému SW IS Řízení akcí NP, OPI, GIS, NZÚ 2013
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