Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax:
585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h

Zn: SSpSBo/2012
Vyřizuje: PhDr. Karla Boháčková

V Olomouci dne 19. září 2013

Výzva k podání cenové nabídky
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, „Základními principy pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými
organizacemi zřízenými Olomouckým krajem“ (In: Zásady řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem, schválenými Radou Olomouckého kraje dne 8.10.2009, které
nabyly účinnosti 1.11.2009) a vnitřním předpisem ředitele organizace č. 6/2012 „Zadávání
veřejných zakázek“,
vypisuji výzvu k podání cenové nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na:

Elektronický docházkový systém
1.

Veřejný zadavatel
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Zikova 618/14
770 10 Olomouc
IČ 75004259
DIČ: CZ75004259
zřízena Olomouckým krajem na základě zřizovací listiny č. j.: 9/UZ/9/32/2009 ze dne 16.10.2009

Kontaktní osoba:
Jiří Zatloukal, vedoucí provozního úseku,
tel. 585757076, mobil 725816702, email: zatloukal@sluzbyproseniory.cz
2.

Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení elektronického docházkového
systému do objektů organizace Sociální služby pro seniory Olomouc, který umožní integraci do
podnikového informačního systému za účelem optimalizace zpracování podkladů pro mzdy.

3.

Vymezení veřejné zakázky
• docházkový systém pro 150 osob s možností dalšího případného rozšíření,
• celý docházkový systém bude koncipován jako biometrický,
• možnost propojení docházkového systému s informačním systémem mezd (SW GORDIC
Jihlava),
• možnost registrace dovolené, přesčasů, náhradního a neplaceného volna, příplatků,
• docházkový terminál - 7 ks (Fischerova, Politických vězňů, Příčná, Přichystalova,
Zikova, Rooseveltova, Tolstého), umožňující registraci příchodu a odchodu s možností
volby dalších přerušení (lékař, školení, nákup aj).,
• čtečka k PC pro načítání otisků prstů,
• docházkový systém včetně všech komponentů bude vybaven vlastními záložními zdroji a
zálohováním paměti, které zabezpečí evidenci pracovní doby i v případě výpadku elektrické
energie nebo v okamžiku selhání počítačové sítě.
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• u tiskových sestav je možnost volby náhledu před tiskem a exportu do „.xls“ souboru.
• zadavatel požaduje minimální záruční dobu 36 měsíců.
Uchazeč ve své nabídce uvede popis navrhovaného technického řešení v souladu
s předmětem plnění a podmínkami této výzvy.
Součástí plnění veřejné zakázky jsou i případné další dodávky a montáže nezbytné k řádnému
zprovoznění a kompletní zajištění funkčnosti systému.
4.

Termín a místo plnění veřejné zakázky
Termín plnění: říjen 2013 – prosinec 2013
Místo plnění:
Sociální služby pro Olomouc, příspěvková organizace na adresách:
• Fischerova 4
• Politických vězňů 4
• Příčná 8
• Přichystalova 68
• Rooseveltova 88
• Tolstého 26
• Zikova 618/14

5.

Prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč doloží čestným prohlášením případně dalšími doklady, že splňuje základní
kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

6.

Obsah a forma nabídek
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Všechny listy nabídky budou očíslovány, včetně
příloh. Součástí nabídky bude doložení kvalifikačních předpokladů, návrh smlouvy o dílo a
další doklady požadované zadavatelem.
Nabídky budou doručeny v zapečetěné obálce označené heslem:
Nabídka – „Elektronický docházkový systém SSpS Olomouc, p.o. – NEOTVÍRAT“

7.

Závazné soutěžní podmínky, které uchazeč zapracuje do návrhu smlouvy o dílo
Podmínky uvedené v návrhu smlouvy o dílo, který bude přiložen k nabídce, musí respektovat
veškerá níže uvedená ustanovení:
• návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu, který bude přílohou smlouvy o dílo
s cenou s DPH a sazbou za provozní servis s DPH, musí být podepsaný osobou
oprávněnou za uchazeče jednat a opatřený razítkem uchazeče. Součástí ceny kompletní
dodávky je i proškolení všech zaměstnanců na obsluhu zařízení.
• případné změny v provedení díla budou se zhotovitelem projednány během realizace
a budou řešeny výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě o dílo,
• neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny,
• případné vícepráce budou předem odsouhlaseny zadavatelem, a to včetně ceny a případné
změny termínu realizace, pro stanovení ceny budou použity oceňovací podklady, ze
kterých zhotovitel vycházel při zpracování cenové nabídky,
• zadavatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla
z titulu změny cen vstupních materiálů, zadavatel připouští překročení nabídkové ceny
pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změně předpisů upravujících sazbu DPH
pro zboží a práce, které jsou plněním této veřejné zakázky,
• dílo bude převzato pouze bez vad a nedodělků, které by i částečně bránily řádnému
užívání díla,
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•
•
•

•

závady, které nebrání užívání díla, budou při předání uvedeny v zápise o předání díla
s dohodnutým termínem jejich odstranění,
zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou během realizace zakázky a které jsou
prokazatelně způsobené činností zhotovitele,
zhotovitel uvede záruční a pozáruční podmínky a smluvní pokuty
- délku záruční doby - v měsících,
- lhůtu k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení - ve
dnech,
- smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla navrhne uchazeč v min. výši 1000,- Kč
za každý den prodlení,
- smluvní pokutu za nedodržení lhůty k odstranění reklamačních vad navrhne uchazeč
v min. výši 1000,- Kč za každý den prodlení,
uchazeč v návrhu smlouvy o dílo uvede:
- že se seznámil s podmínkami soutěže a že s nimi souhlasí,
- že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení a dokončení
celého díla, včetně proškolení všech zaměstnanců na obsluhu zařízení.

8.

Lhůta pro podání nabídek
Nabídky je možné podat nejpozději do 9:00 hodin dne 8. října 2013.

9.

Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií v sestupném pořadí:
• cena včetně DPH
40%
• celkové technické řešení docházkového systému 40%
• termín dodání a servis
10%
• záruka a technická podpora
10%
Obálky s nabídkami budou otevírány komisí jmenovanou zadavatelem.
Nabídky budou hodnoceny touto komisí dle ekonomické výhodnosti nabídky v souladu s výše
uvedenými hodnotícími kritérii.
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek probíhá neveřejně.

10. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktury bude 10 dnů od převzetí faktury při splnění
dodávky veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadavatelem.
11. Vyhrazená práva zadavatele
• odmítnou veškeré předložené nabídky,
• změnit nebo doplnit podmínky zadání,
• zadání zakázky zrušit před uzavřením smlouvy,
• neuzavřít smlouvu na dodávku s žádným uchazečem,
• nevracet dokumentaci předložených nabídek.
Za zadavatele:

PhDr. Karla Boháčková
ředitelka
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