
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Trojská 230/96, Praha 7 —Troja
Tel/fax: 284691121 e-mail: info@mctroja.cz

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
na zakázku malého rozsahu

1. OBSAH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

Zajištění služby „Poskytování servisních služeb — správa počítačové sítě (systémové podpory a
hardwarového servisu na prostředky výpočetní techniky) pro rok 2014 a další dle následující
specifikace:

2. ZADAVATEL:

Městská část Praha-Troja
Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja
lČ: 45246858
DIČ: CZ 45246858
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Tomáš Bryknar
Kontaktní osoba: Ing. Irena Marková
E-mail: markovac~mctroIa.cz
Telefon: 284619121

3. SPECIFIKACE ZADÁNÍ:

3.1. Popis činnosti:

a) zajištění informačního systému úřadu, jeho propojení a koordinaci s informačním systémem
státní správy a Magistrátu hl.m.Prahy, propojení úřadu městské části se sítěmi orgánů státní
správy (např. Czechpoint, registry, datové schránky apod.)

b) zajištění správy IS, aplikačních programů a operačních systémů, řádné archivace a zálohování
dat a údajů IS, vyhodnocování zavádění a využívání IS

c) poskytování systémové podpory — správa sĺtě (kabeláž, switche, routery, firewally), správa serverů, 12
stanic a periferií (aktualizace operačních systémů, antivirová ochrana dat, zálohování, vzdálený
přístup, stálé připojení k internetu, souborový a tiskový server, aj.)

d) aktualizace operačních systémů, síťových připojení a správa kancelářského softwaru (MS
Office, Adobe Acrobat, Outlook apod.),

e) poskytování servisu HW a ve spolupráci s tajemníkem ÚMČ navrhování rozšíření a nákupu
nového HW

f) zajištění update, rozšíření a navrhování nákupu nového SW ve spolupráci s tajemníkem ÚMČ
g) 24 hodinový servis zajišťující nepřetržitou práci administrativního charakteru všech pracovníků

zadavatele včetně 24 hodinového přístupu k poštovním schránkám pracovníků zadavatele,
h) bezodkladné řešení vzniklých závad a servis na místě v případě nedostupnosti služeb nejpozději

do 5 hodin od ohlášení v závislosti na závažnosti vzniklé závady,
i) vedení evidence HW a SW prostředků, licencí používaného softwaru, včetně evidence

nabývacích dokladů pro účely ochrany autorského práva



j) plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o IS veřejné správy

3.2. Místo plnění:
a) sídlo zadavatele na adrese Trojská 230/96, 171 00 Praha 7-Troja

b) další místa dle specifikace zadavatele;

3.3. Financování:

a) Aktivity vztahující se k bodu 3, odstavec 1), písmena a), b), c), g), h), i) a
Na základě roční smlouvy, měsíční fakturace podložená zadavatelem odsouhlaseným přehledem
vykonaných činností.

b) Aktivity vztahující se k bodu 3, odstavec 1), písmena c), d), e) a f): Na základě faktury podložené
zadavatelem vystavenou objednávkou dodávky Po předání dodávky zadavateli.

4. OBSAH NABÍDKY:

4.1. Popis řešení zadání požadovaného zadavatelem

Dodavatel zajistí takový přechod provádění výkonu služeb, aby byla zajištěna kontinuita provozu všech
Informačních systémů zadavatele a aby se změna dotkla uživatelů v co ne~menší možné míře. Způsob
přechodu zodpovědností za provoz bude předmětem nabídky uchazeče.

4.2. Cenová nabídka s cenou bez DPH a včetně DPH a souhlas s platebními podmínkami.
Dodavatel v nabídce uvede údaj o výši měsíčního paušálu za pravidelné služby v rozsahu popisu
činnosti této výzvy, který bude zadavateli dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
měsíčně účtován.

4.3. Prokázání technické a personální způsobilosti k řešení zadání.

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení
dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje o
splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za
dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vymezených níže:

4.3.1. Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel v nabídce k prokázání základních kvalifikačních předpokladů předloží čestné prohlášení, o
tom že:
a) 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 spáchání takového trestného činu.
b) 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.
c) 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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
e) není v likvidaci.
f) 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) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
i) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
j) nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu.
k) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
pracovali u zadavatele.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.
Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou
oprávněnou jednat za dodavatele.
4.3.2. Profesní kvalifikační předpoklady:
Dodavatel v nabídce k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů předloží:
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
4.3.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:
Dodavatel v nabídce k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předloží:
a) pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, min. ve výši odpovídající pojistné částce 1 mil. Kč.
b) čestné prohlášení s uvedením obratu dodavatele ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky
malého rozsahu (tj. outsourcing IT služeb, jak jsou vymezeny v bodě 3 této výzvy) za poslední tři účetní
období, a to ve výši min. 3 mil. Kč bez DPH v součtu.
4.3.4. Technické kvalifikační předpoklady:
Dodavatel v nabídce k prokázání technických kvalifikačních předpokladů předloží:
a) seznam významných služeb ve formě čestného prohlášení realizovaných dodavatelem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění
b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za realizaci příslušných služeb.
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici
realizační tým splňující následující požadavky zadavatele:
- 1 IT specialista — min. SŠ vzdělání, praxe v oboru min. 5 let
Dodavatel předloží strukturované profesní životopisy, doklady o vzdělání osob, které se budou podílet
na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují uvedené požadavky
zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Strukturovaný profesní životopis musí
obsahovat u každé uváděné osoby: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v
oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k dodavateli, podíl na realizaci této veřejné
zakázky.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
1) Nabídková cena 80%
2) Rozsah služeb 20%



6. PODÁVÁNÍ PŘIHI.ÁšEK:

Přihlášky se podávají v zalepené obálce označené nápisem „Správce IT“ poštou nebo osobně na adrese
sekretariátu:
Městská část Praha-Troja
Trojská 230/96, 171 00 Praha 7-Troja
Závěrečný termín pro podávání přihlášek je 22. prosince 2014, 15:00 hod. V případě doručení přihlášky
poštou je za rozhodný den brán otisk poštovního razítka na obálce.

7. VYHODNOCOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Vyhodnocení přihlášek proběhne v následujících termínech.
Termín podání přihlášek: 22. prosinec 2014
Termín vyhodnocení přihlášek: 23. prosinec 2014
Termín pro sdělení výsledků: 23. prosinec 2014
Termín pro uzavření smlouvy: 29. prosinec 2014

8. VÝHRADY ZADAVATELE:
1) K nabídkám dodaným mimo stanovený termín nebo neúplným nebude přihlíženo.

2) Zadavatel má právo nevybrat žádnou z nabídek nebo soutěž zrušit jako celek.

V Praze dne 11. prosince 2014

I
Ing. Tomáš Bry nar

starosta městské části


