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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/výzva k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem:
"Aplikace pro propagaci projektu Ovoce a zelenina do škol“

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
NÁZEV:

Státní zemědělský intervenční fond

SÍDLO:

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČ:

481 33 981

ZASTOUPENÝ:

Ing. Robertem Zavadilem, ředitelem Odboru společných organizací trhu

KONTAKTNÍ OSOBA
ZADAVATELE:

Ing. Markéta Pokorná, Oddělení školních programů a intervenčních
opatření

TEL.:
EMAIL:

+420 222 871 649
marketa.pokorna@szif.cz

2. VYMEZENÍ DRUHU A PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
2.1

Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“), tj. předpokládaná hodnota této veřejné zakázky
nedosahuje hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu je v souladu s § 18
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „ZVZ“),
vyjmuto z působnosti tohoto zákona. Zadavatel se zavazuje při zadání veřejné zakázky malého rozsahu
dodržovat zásady uvedené v § 6 ZVZ a postupovat v souladu se svými interními předpisy.
Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) se zároveň uveřejňuje na webových stránkách zadavatele,
www.szif.cz (záložka SZIF, sekce Veřejné zakázky, záložka „Ke stažení“).
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2.2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je návrh a realizace mobilní aplikace pro propagaci projektu Ovoce a
zelenina do škol (dále jen aplikace), která bude mít za úkol prohloubit informovanost o samotném
projektu a o jeho významu a především bude hravou formou propagovat projekt mezi všemi cílovými
skupinami tj. mezi žáky 1. stupně základních škol a rodiči.
Cílem propagace je budovat dobrý image projektu, zvýšit povědomí spotřebitelské i odborné veřejnosti
o principech a výhodách projektu, vysvětlit podstatu a význam projektu, motivovat žáky 1. stupně
základních škol k vyšší spotřebně ovoce a zeleniny, zvýšit jejich zájem o zdravou výživu, zvýšit jejich
povědomí o účincích konzumace čerstvého ovoce a zeleniny, jako součásti každodenního stravovacího
návyku, přiblížit dětem hravou formou výhody konzumace čerstvých potravin, podílet se na osvětě
a prohloubit znalosti o ovoci a zelenině, jejich zdravotních přínosech, způsobech produkce, ochraně
životního prostředí, o kvalitě a původu, podpořit zájem rodičů, učitelů a ředitelů škol o projekt a zvýšit
jejich zapojení v projektu.

Předmětem plnění je zajištění činností v následujícím rozsahu:
Návrh komplexní realizace aplikace pro projekt Ovoce a zelenina do škol, která bude splňovat minimálně
tyto požadavky:


Aplikace pro mobilní zařízení, využitelná pro platformy iOS v. 8 a vyšší, Android v. 4.4 a vyšší



Aplikace bude sloužit jako platforma pro několik skupin uživatelů: děti, rodiče, pedagogické
pracovníky a dodavatele. Všechny tyto skupiny v aplikaci budou provázané s webovými stránkami
a budou se pomocí napojení na stávající datový zdroj webových stránek moci aktualizovat



Aplikace bude primárně určena dětem ve věku 6-12 let, a proto musí být klasifikována jako PEGI
3, interakce se sociálními sítěmi je nepřípustná



Aplikace musí mít responzivní design, bude vyvinutá pro použití na mobilních telefonech i na
tabletech



Aplikace bude řešena jako online aplikace, aby mohly být obsahové změny aktualizovány bez
nutnosti aktualizací celé aplikace, zároveň bude moci být standardně využitelná v off-line režimu
s možností aktualizace při dostupnosti datového připojení



Aplikace bude umístěna ke stažení na portálech Google Play a AppStore, aplikace musí splňovat
podmínky pro publikaci aplikací na těchto portálech (zadavatel disponuje vlastními vývojářskými
účty a pod těmito účty bude aplikace zveřejněna)



Součástí dodávky aplikace je vytvoření základní sady minimálně 300 otázek v každé ze tří skupin
(dohromady minimálně 900 otázek), na tvorbě otázek se bude podílet osoba s pedagogickým
vzděláním



Správu obsahu (sady otázek) si bude zajišťovat zadavatel interně, dodavatel vytvoří nástroj pro
tvorbu balíčků s otázkami
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Kroky realizace:




Tvorba mobilní aplikace


Analytická schůzka k upřesnění požadavků zadavatele



Zpracování grafiky aplikace



Vytvoření aplikace



Naplnění aplikace ukázkovými daty



Testování vytvořené aplikace zadavatelem



Implementace funkcí popsaných dále

Tvorba aplikačního rozhraní


Definice formátu a napojení na aplikační rozhraní webových stránek (RSS)



Definice formátu a napojení na aplikační rozhraní webových stránek (API)



Volba formátu JSON/XML



Vytvoření dokumentace

Technické podmínky:


Dodavateli

bude

poskytnut

prostor

5GB

na

stávajícím

webovém

serveru

zadavatele

www.ovocedoskol.szif.cz


Veškerá data a nezbytné komponenty aplikace musí být umístěny na webovém serveru
zadavatele, využití jiných umístění je bez dohody se zadavatelem nepřípustné



Webové stránky jsou na platformě ASP.NET, MS SQL, data pro mobilní aplikaci (informace
o schválených žadatelích a školách, účastnících se projektu Ovoce a zelenina do škol…) budou
dodavateli poskytnuta prostřednictvím integračního API a to ve formátu JSON nebo XML, resp.
RSS



Napojení na integrační rozhraní zajistí dodavatel po dohodě se zadavatelem



Veškeré grafické práce jsou součástí předmětu zakázky



Zadavatel poskytne dodavateli grafický manuál značky „Ovoce a zelenina do škol“ a grafický
manuál SZIF, dodavatel se zavazuje tyto manuály při zpracování grafického návrhu respektovat
při použití loga projektu, loga SZIF a vlajky EU

Funkční specifikace:
1) Aplikace bude spustitelná v off-line módu, tj. bez přístupu k datovým sítím
2) Aplikace bude mít 3 skupiny obtížnosti (dle věku dětí), v těchto skupinách budou sady otázek dle
jednotlivých okruhů
3) Uživateli

budou

otázky

dávkovány

v menších

objemech

ze

zvolené

obtížnosti

případně

z vybraných okruhů
4) Každá otázka bude mít 4 možnosti odpovědi a vždy jen jednu správnou odpověď
5) V průběhu odpovídání na sadu otázek může uživatel využít nápovědu, u některých otázek se po
zodpovězení může zobrazit poučka
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6) Zodpovězení otázky bude časově limitováno (délka časového limitu může být proměnlivá
v souvislosti s obtížností)
7)

Dodavatel navrhne, co se stane po správném/špatném zodpovězení otázky a co se stane na
konci zodpovězené sady otázek/na konci celého kvízu

8) Aplikace počítá skóre v dané sadě otázek, ale i celkové skóre ze všech sad otázek (možnost
soutěže mezi jednotlivými školami, uživatelé se budou registrovat pod přezdívkou a názvem
školy, který si uživatel vybere ze seznamu škol, seznam škol dodá zadavatel), data
registrovaných uživatelů budou odesílána na integrační rozhraní webového serveru zadavatele
9) Zadavatel preferuje následující strukturu aplikace. Po dohodě může dodavatel navrhnout úpravy
této struktury:
Úvod, informace o projektu, informace o aplikaci
-

Děti
o

RSS (kategorie Děti z webových stránek)

o

Hry


-

-

-

Kvíz

Rodiče
o

RSS (kategorie Rodiče z webových stránek)

o

Mapa (odkaz na web)

Školy
o

RSS (kategorie Školy)

o

Mapa (odkaz na web)

Dodavatelé
o

RSS (kategorie Dodavatelé)

o

Mapa (odkaz na web)

10) Otázky budou definovány v jednotlivých balíčcích (textový formát – JSON | XML) v navržené
struktuře:

<skupina id=“1|2|3“ value=“Lehká|Střední|Těžká“ img=“URL“>
<okruh id=“#“ value=“Text“ img=“URL“>
<sada id=“#“>
<otazka id=“#“ value=“Text“ odpoved=“#“ napoveda=“Text“ img=“URL“>
<odpoved id=“#“ value=“Text 1“ img=“URL“ />
<odpoved id=“#“ value=“Text 2“ img=“URL“ />
<odpoved id=“#“ value=“Text 3“ img=“URL“/>
<odpoved id=“#“ value=“Text 4“ img=“URL“/>
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</otazka>
<otazka ...
...</otazka>
</sada>
</okruh>
</skupina>

11) Balíček musí vždy obsahovat úplnou sadu otázek daného okruhu
12) Aplikace musí obsahovat obrázky v nejlehčím okruhu otázek určeným nejmladším uživatelům
aplikace a to v rozsahu minimálně 10% z celkového počtu otázek v tomto okruhu, uchazeč
navrhne použití obrázků v otázce, odpovědi, nápovědě nebo poučce tak, aby velikost obrázků
nenarušila rychlost stahování a hratelnost v režimu off-line
13) Aplikace bude mít lokální uložiště stažených balíčků otázek
14) Aplikace, rozhraní a všechny texty budou v kódování UTF-8
15) Aplikace v off-line módu bude pracovat pouze se staženými balíčky
16) Balíčky budou uloženy na webovém serveru a jejich seznam taktéž
17) Aplikace umožní stažení libovolných balíčků dle seznamu na webovém serveru při spuštění
aplikace, na vyžádání uživatele nebo v případě překročení daného časového intervalu (1x měsíc)
18) Obsah aplikace nebude součástí zdrojového kódu aplikace, ale bude vždy zpřístupněn z online
uložiště, případně z lokálního uložiště bude-li aplikace v off-line módu, obsah bude možné
modifikovat mimo aplikaci (JSON, RSS, Balíčky)
19) Data získaná prostřednictvím RSS budou mít možnost prokliku na zdroj
20) Aplikace bude respektovat navrženou strukturu v bodech 9 a 10 funkční specifikace
21) Dodavatel navrhne krátký a výstižný název aplikace
22) Dodavatel zajistí podporu funkčnosti aplikace a odstranění chyb nalezených při plném provozu po
dobu 12 měsíců od spuštění
Další podmínky a informace:


Propagace musí respektovat legislativu: zejména podmínky dle článku 14 nařízení Komise (ES)
č. 288/2009, v aplikaci nesmí být odkaz na národní značky a privátní značky, v aplikaci musí být
vlajka EU, zmínka o finanční podpoře ze strany EU a logo projektu (logo poskytne zadavatel)



Projekt se dále řídí legislativou Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
a nařízení vlády č. 478/2009 Sb.



Projekt již má své webové stránky www.ovocedoskol.szif.cz, které je možné v rámci zakázky
upravovat, doplňovat či jakkoli posílit



Další informace o projektu jsou též na www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol



Projekt již má svůj vlastní plakát
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3. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Dobou plnění VZMR se rozumí doba plnění smlouvy o dílo, která bude uzavřena pro zajištění vytvoření
aplikace v roce 2016 a po spuštění ostré verze pro navazující podporu aplikace.
4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Místem plnění je Česká republika.
5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne částku 413 000 Kč (slovy: čtyřistatřináct tisíc korun
českých) bez DPH.
6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena, tzn. součet cen za jednotlivé činnosti
a plnění, která jsou předmětem této veřejné zakázky v Kč bez DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu
v členění: cena bez DPH, výše DPH v %, částka DPH a cena včetně DPH. Uchazeč je povinen předložit
položkový rozpočet (příloha č. 3 zadávací dokumentace), přičemž vyplněný položkový rozpočet musí být
součástí nabídky.
Celková cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření
smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky.

7.

7.1.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uchazeč je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy na celý předmět veřejné
zakázky, tzn., že návrh smlouvy bude obsahovat identifikaci smluvních stran, předmět smlouvy
(tj. závazek uchazeče, že na základě výsledku zadávacího řízení ve veřejné zakázce malého
rozsahu a v souladu s jím učiněnou nabídkou zhotoví pro zadavatele ve sjednané době propagační
mobilní aplikaci k projektu „Ovoce a zelenina do škol“), závazné termíny plnění, platební
podmínky, délku trvání plnění smlouvy a další nutné součásti smlouvy, vše v souladu se zadávací
dokumentací a platnými právními předpisy. Návrh smlouvy bude v souladu s následujícími body
obchodních podmínek a ostatními body zadávací dokumentace.
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7.2.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele,
uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není nabídka uchazeče úplná.

7.3.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo
za uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí
návrhu smlouvy uchazeče o veřejnou zakázku. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy,
popřípadě

nepředložení zmocnění

dle

předchozí věty není

předložením řádného

návrhu

požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.
7.4.

Platební podmínky – zadavatel uhradí cenu za poskytnuté plnění na základě vystaveného
daňového dokladu – faktury se 14 denní lhůtou splatnosti od jejího doručení zadavateli. Platba
bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele.
V případě prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, která musí mít náležitosti stanovené
příslušnými právnímu předpisy, bude dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši
stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Zadavatel platí výhradně po úplné akceptaci díla
a jeho uvedení do produktivního provozu.
Zadavatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy.

7.5.

Platnost smlouvy – smlouva bude uzavřena na dobu určitou, nejpozději musí být dílo předáno
a spuštěna ostrá verze aplikace do konce listopadu 2016. Po spuštění ostré verze aplikace
následuje 12- ti měsíční technická podpora aplikace ze strany dodavatele. Před uplynutím
uvedené doby může být smlouva ukončena pouze vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních
stran.

7.6.

Odstoupení od smlouvy - zadavatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
dodavatel je v podstatném prodlení s plněním předmětu smlouvy, přičemž za podstatné prodlení
bude považováno prodlení s předáním a spuštěním ostré verze aplikace delší než 10 kalendářních
dnů. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na
náhradu škody vzniklou porušením smlouvy.

7.7.

Smluvní pokuta – zadavatel bude oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %
z celkové smluvní (nabídkové) ceny v případě prodlení dodavatele s plněním jeho závazků
vyplývajících pro něj z uzavřené smlouvy o více jak 5 kalendářních dnů, a to za každý i započatý
den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne nárok zadavatele na náhradu případně
vzniklé škody, a to ve výši převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
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7.8.

Uchazeč v návrhu smlouvy uvede jméno osoby, kontakt na ni, včetně emailové adresy a
telefonního čísla, např. svého zaměstnance, která bude ustanovena jako kontaktní osoba pro
plnění vyplývajících z této VZMR.

7. 9.

Licenční podmínky

Uchazeč zapracuje do návrhu smlouvy následující licenční podmínky:
1. Dodavatel prohlašuje, že jím poskytované plnění není zatíženo právy třetích osob.
2. V případě, že součástí plnění dodavatele budou movité věci předávané zadavateli, nabývá
zadavatel vlastnické právo k těmto věcem dnem převzetí takového plnění zadavatelem.
Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na zadavatele okamžikem jejich
faktického převzetí do dispozice zadavatele, o takovémto převzetí bude sepsán písemný
protokol podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Do nabytí vlastnického práva
uděluje dodavatel zadavateli právo tyto věci užívat bezplatně v rozsahu a způsobem,
který vyplývá z účelu smlouvy.
3. Je-li součástí plnění nebo výsledkem činnosti dodavatele prováděné dle smlouvy předmět
požívající ochrany autorského díla podle č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), nabývá zadavatel výhradní právo
užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu ze
smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu
autorskoprávní

ochrany,

bez

omezení

rozsahu

množstevního,

technologického,

teritoriálního (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo zadavatele
poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s
rozsahem licence, souhlas dodavatele k postoupení licence na třetí osoby a souhlas
dodavatele udělený zadavateli k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského
díla, včetně zveřejnění, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do
díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem, a to i
prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze,
aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského díla dodané dodavatelem.
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková
práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření těchto licenčních
ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením
autorského díla teprve vznikla.
4. Dodavatel poskytuje licenci v rozsahu dle bodu 3 těchto licenčních podmínek k
počítačovým programům vyvíjeným dodavatelem. Tato licence se ve stejném rozsahu
vztahuje k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož i ke
koncepčním přípravným materiálům. Dodavatel se ohledně licence k počítačovým
programům zavazuje poskytnout zadavateli ke dni podepsání protokolu o převzetí dle
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bodu 2 těchto licenčních podmínek, nejpozději však na výzvu zadavatele, zdrojové kódy
umožňující

editaci

ve vývojovém nástroji v elektronické podobě včetně vyvinutých knihoven s komentáři
takových počítačových programů a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména
analýzy a technické designy) a tyto v případě změny průběžně aktualizovat a poskytovat
i dokumentaci provedených změn.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle smlouvy vznikne
činností dodavatele a zadavatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany
výslovně jinak, bude se mít za to, že je zadavatel oprávněn vykonávat majetková
autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že
dodavatel udělil zadavateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla
spoluautorů. Odměna dodavatele (cena) je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení
a dodavateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na
odměnu.
6. Dodavatel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle smlouvy
včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.
Nebude-li možné po dodavateli spravedlivě požadovat udělení licence v rozsahu dle bodu
3 těchto licenčních podmínek, zejména proto, že se jedná o tzv. standardní počítačové
programy, je dodavatel povinen na to písemně zadavatele upozornit spolu s náležitým
odůvodněním a poskytnout zadavateli nebo zajistit pro zadavatele bez nároku na další
úplatu poskytnutí licence či podlicence v nejširším možném rozsahu. Postup dle předchozí
věty je možný jen s výslovným písemným souhlasem zadavatele, přičemž se zadavatel
zavazuje, že tento souhlas neodmítne poskytnout bez vážného důvodu.
7. Bude-li autorské dílo vytvořeno činností dodavatele, smluvní strany činí nesporným, že
jakékoliv takové autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením zadavatele.
8. Práva získaná v rámci plnění smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce
zadavatele. Případná změna v osobě dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít
vliv na oprávnění udělená v rámci smlouvy dodavatelem zadavateli.
9. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení výhradní licence v rozsahu
definovaném v bodech 1-8 těchto licenčních podmínek je zahrnuta v nabídkové ceně
dodavatele a obsahuje veškeré další související náklady a poplatky.
8.

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI NABÍDKY
1.

Krycí list v závazném členění:
a) název zakázky
b) identifikační údaje zadavatele
c)

identifikační údaje uchazeče

d) celková nabídková cena
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e) datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
(vzor krycího listu je přílohou č. 1 této ZD).
2.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor tohoto prohlášení je
přílohou č. 2 této ZD).

3.

Doklady prokazující splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 10 této
ZD.

4.

Podrobný popis předmětu plnění VZMR, návrh řešení projektu včetně časového harmonogramu
rozděleného podle jednotlivých fází realizace, výstižný (stručný) popis postupu zabezpečení
plnění, všechny podmínky a předpoklady související s plněním a rovněž podmínky, které bude
uchazeč uplatňovat vůči zadavateli k zabezpečení plnění a řádného dokončení předmětu
zakázky.

5.

Položkový rozpočet obsahující stanovení výše nabídkové ceny dle bodu 6. této ZD (položkový
rozpočet je přílohou č. 3 této ZD).

6.

Návrh smlouvy, který vypracuje uchazeč, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče nebo jeho
jménem jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče.

9.

OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Uchazeč musí nabídku zpracovat na kompletní zajištění předmětu plnění. Varianty nabídky jsou
nepřípustné.
Subdodavatelé – uchazeč je ve své nabídce povinen specifikovat případné subdodavatele. Pokud se
uchazeč rozhodne využít subdodavatele/subdodavatelů, musí specifikovat tu část VZMR, kterou má
v úmyslu zajistit tímto způsobem a musí předložit souhlas subdodavatele (subdodavatelů) s jejich
využitím pro plnění VZMR. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč prokazuje kvalifikaci.
Návrh smlouvy podepsaný uchazečem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel
je oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu, a to
vždy v souladu se zadávacími podmínkami.
10. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
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Je požadováno splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 ZVZ.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení (příloha
č. 2 ZD) nebo výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 54 ZVZ bude prokázáno doložením:
1.

Kopie výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, ne
starší 90 dnů

2.

Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu VZMR, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

Uchazeč je oprávněn prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
Splnění

technických

kvalifikačních

předpokladů

bude

prokázáno

doložením

následující

kvalifikace:
Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu alespoň 2 významných dodávek
podobného typu (tj. zakázkový vývoj SW) v minimální hodnotě 250 000,- Kč bez DPH za každou
dodávku, poskytnutou dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich názvu, rozsahu, doby
poskytnutí a názvu objednatele, jemuž byly dodávky poskytnuty; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Technické kvalifikační předpoklady
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky
minimálně následující osoby splňující níže uvedené požadavky zadavatele:


1x Pracovník - Projektový manažer
s magisterským vzděláním technického nebo ekonomického zaměření, min. 3 roky praxe v oboru



1x Pracovník – Pedagog
s magisterským vzděláním s pedagogickým zaměřením, min. 3 roky praxe v oboru, za tohoto
pracovníka bude předložen závazek, že se bude podílet na tvorbě otázek do kvízu
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1x Pracovník - SW vývojář
s min. SŠ vzděláním technického zaměření, min. 3 roky praxe v oboru informačních
a komunikačních technologií

Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu uchazeč prokáže seznamem výše uvedených osob
ve formě čestného prohlášení, který bude obsahovat u každé z těchto osob alespoň následující údaje:


Jméno, příjmení, titul



Pozice pracovníka při plnění veřejné zakázky



Nejvyšší dosažené vzdělání (škola, obor)



Délka praxe v daném oboru



Popis funkce pracovníka při plnění veřejné zakázky

U každé z těchto osob pak bude předložen profesní životopis a osvědčení o vzdělání (např. diplom,
vysvědčení, popř. relevantní certifikát pro danou oblast).
11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:
Úroveň a komplexnost návrhu realizace aplikace

70%

Celková nabídková cena

30%

1. Dílčí hodnotící kritérium – Úroveň a komplexnost návrhu realizace aplikace
Prvním dílčím kritériem pro hodnocení nabídky je úroveň a komplexnost návrhu realizace aplikace.
Hodnoceny budou subkritéria:


Motivační prvky pro hraní, systém vyhodnocení, atraktivita a přiměřenost pro cílovou skupinu:
0-10 bodů



Uživatelská přívětivost a jednoduchost ovládání: 0-10 bodů



Slovní popis funkce celé aplikace, popis toho jak bude uživatel aplikace postupovat při hraní
kvízu, co se bude dít v jednotlivých krocích, jak bude probíhat vyhodnocování zodpovězených
otázek, kdy se objeví poučka, co se stane na konci celého kvízu apod.: 0-10 bodů



Předběžný návrh grafického řešení pro alespoň jednu kategorii kvízu (např. schéma drátového
modelu, návrh grafického ztvárnění jedné obrazovky, apod.): 0-10 bodů



Popis technického řešení: 0-10 bodů



Rozvoj dalších schopností dítěte: 0-10 bodů



Shoda návrhu a jeho zaměření k projektu Ovoce a zelenina do škol: 0-10 bodů

Hodnotící komise bude přidělovat každému subkritériu

0 – 10 bodů (0 nejnižší známka – 10 nejvyšší

známka). Maximální celkový bodový zisk v tomto kritériu může činit 70 bodů.
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2. Dílčí hodnotící kritérium – Celková nabídková cena
Druhým dílčím kritériem pro hodnocení nabídky je výše celkové nabídkové ceny bez DPH, která bude
spočívat v částce za celkovou realizaci předmětu zakázky. Součástí nabídky je předložení detailního
rozpracovaného rozpočtu za jednotlivé položky plnění dle přiloženého položkového rozpočtu.
Cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s poskytovaným předmětem plnění a je nepřekročitelná.
Nabídce, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu, bude přiřazeno 25 bodů a každé další
hodnocené nabídce bodová hodnota, která vznikne násobkem 25 a poměru hodnoty nejlepší nabídky v
rámci daného hodnotícího kritéria (s nejnižší nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce.
Hodnocení proběhne tak, že hodnotící komise přidělí ke každému dílčímu kritériu nabídky počet bodů podle
výše uvedeného systému kritérií. Vítěznou nabídkou se rozumí nabídka s nejvyšším počtem přidělených
bodů.
12. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka se předkládá v listinné podobě v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem
veřejné zakázky, označením adresáta (zadavatele) a označením uchazeče včetně jeho adresy, obálka bude
na uzavření opatřena razítkem Uchazeče, případně jeho podpisem.
Obálka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena zřetelným nápisem:
„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“
"Aplikace pro propagaci projektu Ovoce a zelenina do škol"
NABÍDKA – NEOTVÍRAT!
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči předložili nabídku v tištěné (1 výtisk originálu nabídky) i elektronické
podobě na vhodném médiu (nejlépe CD) ve formátech .doc, .xls, .pdf, nebo html. Elektronická forma
nabídky musí být v plné shodě s listinnou formou nabídky. Elektronická forma (CD) musí být přiložena
k originálnímu vyhotovení nabídky.
Všechny listy (s výjimkou úředních dokladů) musí být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a
musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny zadavatele (v pracovní dny od 8.00 do 15.00
hodin) na adresu:
Státní zemědělský intervenční fond
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Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 6. 2016 v 12,00 hod.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její
fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky
zadavatel neotvírá a nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o veřejné zakázce.

13. ZMĚNA PODMÍNEK ZADÁNÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě
žádostí uchazečů o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu.
Změnu obsahu zadání zadavatel oznámí všem uchazečům, kteří byli k podání nabídky vyzváni a zároveň ji
zveřejní na svých webových stránkách www.szif.cz (záložka SZIF, sekce Veřejné zakázky, záložka „Ke
stažení“).
Změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

14. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy.
Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům ani uchazečům, kteří nabídky podali
na základě ZD/výzvy zveřejněné na profilu zadavatele, vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Případné zrušení zadání VZMR oznámí zadavatel všem vyzvaným uchazečům.
Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
15. VYŘAZENÍ NABÍDKY
Při nesplnění podmínek této zadávací dokumentace si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče
nezahrnout do hodnocení nabídek.
Zadavatel nemá povinnost informovat písemně uchazeče o tom, že jeho nabídka byla vyřazena.
16. OSTATNÍ
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
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Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
Seznam příloh:
1) Krycí list nabídky
2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií
3) Vzor pro tvorbu položkového rozpočtu

V Praze dne 7. června 2016-SI

elektronicky podepsáno

Digitálně podepsal Robert Zavadil
DN: c=CZ, cn=Robert Zavadil, o=Státní
zemědělský intervenční fond, ou=Odbor
společných organizací trhu, ou=SZIF2225,
title=ředitel odboru, serialNumber=ICA 10350860
Datum: 2016.06.07 15:50:02 +02'00'

Robert
--- E-SIGNATURE --Zavadil

--- E-

Ing. Robert Zavadil
ředitel Odboru společných organizací trhu
otisk úředního razítka
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