ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY
ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
1. Zakázka malého rozsahu s názvem „Monitorovací systém pro automobily SZIF“
2. Předmět plnění zakázky
Předmětem plnění zakázky je zajištění provozu aplikace pro vizualizaci a zpracování dat z vozidlových
jednotek Carnet 85, které zadavatel vlastní, v celkovém počtu 192 kusů (popis jednotek Carnet 85 je
přílohou č. 1 zadávací dokumentace) a zajištění provozu aplikace jako evidenčního a archivačního
systému pro cca 43 vozidel, ve kterých není instalována monitorovací jednotka. Součástí provozu
aplikace je též zajištění mapových podkladů a provozu SIM karet, umístěných ve vozidlových
jednotkách s tarifem, vhodným pro národní provoz v ČR.
Předmět plnění zakázky dále zahrnuje:
-

Dodávku, instalaci, implementaci a kompletní zajištění provozu aplikace, včetně související
uživatelské podpory a zaškolení klíčových uživatelů zadavatele
Pozáruční servis vozidlových jednotek Carnet 85, včetně příslušenství, montáže, demontáže a
oprav v místě určeném Zadavatelem
Případné dodávky nových jednotek, kompatibilních s dodanou aplikací, včetně SIM karet a
odpovídajícím tarifem pro národní provoz a dále také veškeré příslušenství a součásti,
zajišťující jejich plnou funkčnost, plně srovnatelnou se stávajícími jednotkami zadavatele

Technické a funkční požadavky na aplikaci:
-

automatický import nákupů z palivových karet Zadavatele bez nutnosti ručního zásahu
(zadavatel aktuálně používá karty CCS)
přímé sledování aktuální polohy a pohybu jednotlivých vozidel v reálném čase +
zaznamenáním těchto údajů do podrobných mapových podkladů
minimálně nepřímé sledování (offline) pohybu vozidel v místech slabého, nebo žádného
signálu + zaznamenáním těchto údajů do podrobných mapových podkladů
možnost přepínání mezi soukromou a služební cestou včetně vyčíslení nákladů pro oba typy
jízd zvlášť + související reporting
automatické generování a ukládání záznamů o počtu ujetých km s identifikací řidiče s možností
doplňování o další záznamy (např. účel jízdy, změna řidiče)
systém musí umožňovat přístup všem uživatelům pomocí připojení k aplikaci přes internet
s využitím standardního internetového prohlížeče.
individuální možnost nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů (spravuje administrátor
zadavatele)
možnost všech uživatelé nahlížet do mapových podkladů a knih jízd u jednotlivých vozidel dle
oprávnění, které určí zadavatel, bez jakéhokoliv vlivu na cenu
systém musí umožňovat tvorbu zákaznicky definovaných reportů (elektronické knihy jízd …)
včetně všech náležitostí, které vyžaduje legislativa ČR v českém jazyce
systém musí umožňovat tvorbu zákaznicky definovaných statistik (nájezdy vozidel, spotřeba
PHM …)
možnost automatického zaslání SMS poslední zaznamenané polohy v případě aktivace
nárazového čidla jednotky na uvedené telefonní číslo

-

zachování historie všech vozidel a elektronických knih jízd
export dat na PC do běžných formátů (csv, xls, pdf)
garantovaná ochrana dat (bližší popis garance dat ve smlouvě)
verifikace na konci každého zúčtovacího období s možností úpravy konečného stavu
tachometru
možnost členění vozidel a řidičů zadavatele do jednotlivých organizačních složek
nepřetržité fungování aplikace 365 dní v roce (krom předem nahlášených odstávek)
technická podpora v českém jazyce každý pracovní den od 7:00 do 16:30 hod
odstranění nahlášených závad do 3 pracovních dnů

3. Platební podmínky
Úhrada bude prováděna vždy po uplynutí kalendářního měsíce podle počtu monitorovaných
automobilů na základě předložené faktury. Cena fakturovaných služeb bude uvedena bez DPH,
samostatně bude uvedena DPH a cena včetně DPH.

4. Dodací lhůty
Služba monitoringu bude poskytována nepřetržitě prostřednictvím internetu.

5. Podmínky zadavatele popř. obchodní podmínky
Zadavatel upřesňuje základní dislokaci a rozděleni monitorovaných vozidel (centrální pracoviště + 7
regionálních odborů): Praha, české Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc,
Opava. Uchazeč předloží návrh rámcové smlouvy (na dobu určitou na 4 roky), ve které bude, mimo
jiné, uvedeno: - způsob řešení (odstranění) poruch systému a vlastních jednotek včetně uvedení
časových lhůt pro odstranění a jednotkových cen za příslušné úkony; - jednotkové ceny vlastních
jednotek a ceny montáže jednotek (jednak pro případy neopravitelnosti jednotky a jednak pro případy
demontáže a montáže jednotky ze starého do nového vozu; - uchazeč uvede adresu kontaktních míst
ve výše uvedených městech, kde zajistí jednotnou cenu nutných úkonů;

6. Prokázání kvalifikace
Zadavatel stanoví následující podmínky na splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesní
kvalifikace.
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spácháni takového trestného činu: jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či bydliště
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále ne sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnaností, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.
Profesní způsobilost:
Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku/oprávnění k podnikání - nesmí být starší 90 dnů, bude
předloženo v originále nebo úředně ověřené kopii.

7. Podání nabídky
Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné
podobě musí být podána v řádné uzavřené obálce označené názvem zakázky a označena slovem
„NEOTVÍRAT". Nabídka bude předložena v jednom originále. Nabídka bude svázána, zajištěna proti
neoprávněné manipulaci. Nabídka bude podávána na podatelně zadavatele, Ve Smečkách 33, Praha 1.
Bude označena Identifikačními údaji uchazeče a názvem VZ.

8. Lhůty
Lhůta pro podání nabídek: 26. 7. 2016 do 15:00 hodin

9. Hodnotící kritéria
Kritériem pro hodnocení zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Nabídka bude hodnocena následovně:
Nabídková cena zajištění monitoringu 1 vozu za měsíc - 90%
Nabídková cena případného nákupu nové vozidlové jednotky – 5%
Nabídková cena pozáručního servisu/montáže/demontáže – 5%

