Městská část Praha 17
PhDr. Jitka Synková
Starostka

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Poskytování provozní podpory IS GINIS“
Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá v souladu
s ustanovením §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:
„Poskytování provozní podpory IS GINIS“
1. Identifikační údaje zadavatele
Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
IČO: 00231223, DIČ: CZ00231223
ID datové schránky: 4mnbvza
Oprávněná osoba za zadavatele jednat: PhDr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17
Kontaktní osoba:
ve věcech technických – Jakub Hradil tel. 234 683 549
E-mail: jakub.hradil@praha17.cz
ve věcech organizačních – Bc. Petr Loučka tel. 234 683 520
E-mail: petr.loucka@praha17.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky na služby je poskytování provozní podpory pro aplikační
programové vybavení APV JES a APV GINIS v období 1.1.2021 – 31.12.2022. Jedná se o
poskytování podpory nad rámec podpory poskytované pro APV JES, s licencí poskytnutou
multilicenční formou, v rozsahu definovaném dokumentem "Smlouva o poskytování služeb
podpory programového vybavení stávajícího ekonomického systému HMP", s identifikací
INO/40/03/003376/2017, uzavřené mezi Hlavním městem Prahou jako kupujícím a společností
GORDIC spol. s r.o. jako prodávajícím.
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Specifikace APV GINIS
Název
PED – Podání elektronických dat (neomezená licence)
Rozšíření - registr plátců DPH
UCR – Interaktivní mapa (server - zdr. licence do 100 zobr. bodů)

Množství
1ks
1ks
1ks

Rozsah služeb podpory
Požadované služby podpory jsou definovány v příloze č. 1 - Definice rozsahu služeb podpory.
3. Místo plnění
Místem plnění je sídlo zadavatele - Žalanského 291/12b, 163 02 Praha – Řepy.
4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Zadavatel požaduje nabídkovou cenu členit takto:
v Kč bez DPH
v Kč výši DPH
v Kč včetně DPH
5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím
systému E-ZAK.
Konec lhůty pro podání nabídek:
Datum: 30.11.2020
Hodina: do 10:00 hod.
Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
na adrese https://zakazky.repy.cz.
Veřejné otevírání nabídek se nekoná.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria – Nabídková cena
v Kč s DPH. V případě shodné nejnižší nabídkové ceny u více uchazečů bude o vítězné nabídce
rozhodnuto losem.
7. Zadávací lhůta (po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je 60 dnů od otevírání obálek.
8. Technické kvalifikační předpoklady
Vzhledem k faktu, že je poptávána podpora k proprietárnímu programovému produktu,
zadavatel požaduje, aby byl uchazeč výrobcem předmětného aplikačního programového
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vybavení nebo certifikovaným partnerem v rámci partnerského programu výrobce GORDIC
Partner Program.
9. Obchodní podmínky vč. platebních.
Místem plnění je sídlo zadavatele.
Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Splatnost faktur od data doručení zadavateli 21 dní.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to kdykoli do doby
uzavření smlouvy. Dále si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení
k podané nabídce uchazeče.
10. Požadavky na splnění kvalifikace
Dodavatel musí být profesně způsobilý – je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné
evidenci a je oprávněn k poskytování plnění odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.
11. Nabídka bude obsahovat:
Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Všechny požadované doklady, pokud není stanoveno jinak, jsou předkládány ve formě prosté
kopie.
Uchazečem předložená nabídka musí obsahovat:
•
•

Návrh smlouvy, který musí akceptovat platební a obchodní podmínky
Zpracování nabídkové ceny

Přílohy:
1.

Definice rozsahu služeb podpory

V Praze dne 19.11.2020
podepsal
PhDr. Jitka Digitálně
PhDr. Jitka Synková
2020.11.19
Synková Datum:
13:25:38 +01'00'

PhDr. Jitka Synková
starostka MČ Praha 17
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Příloha č.1 – Definice rozsahu služeb podpory
1. Poskytování SW maintenance
Služba zahrnuje poskytování pravidelných Upgrade, případných mimořádných Update
(zejména z důvodu změny legislativy) a poskytování mimořádných Patchů k APV a služby
poskytování rad. Jedná se o dodržení souladu zpracování s obecně závaznými pravidly,
právními normami a jejich změnami v oblastech:
• podpory vedení účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a českými
účetními standardy;
• podpory procesů navrhování, schvalování a změnového řízení týkajícího se rozpočtu ve
veřejné správě v souladu se zákony 218/2000 Sb. a 250/2000 Sb. a navazujícími
vyhláškami;
• podpory aplikace Zákona o finanční kontrole 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky
416/2002 Sb.;
• Zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, Vyhlášky 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby, Zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, Zákona 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu;
• zákonů souvisejících s registry - Zákon 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení,
Zákon 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvis. zákonů,
Zákon 21/2006 Sb. o ověřování, Zákon 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, Zákon
111/2009 Sb. o základních registrech;
2. Podpora při poskytování Update, Upgrade, Patche
Služba zahrnuje úplnou podporu instalace a zprovoznění Update, Upgrade nebo Patche
dodaných pro aktualizaci systému GINIS. Služba obsahuje:
• asistenci, případně realizaci provádění instalace Update, Upgrade nebo Patche;
• vytvoření nové instalační sady APV pro Objednatele;
• konzultace k výše uvedeným činnostem.
3. Poskytování služeb na vyžádání v rámci zajištěného objemu
Služba zahrnuje poskytování Ostatních služeb na vyžádání Objednatele ze zajištěného objemu
v rámci definovaného období. V rámci této služby je možné poskytovat zejména, nikoliv však
výlučně, následující činnosti - řešení Požadavků (nespadajících pod Vady), kontrola systému,
profylaxe, zprovoznění nových verzí systému v rutinním provozu, administrace, konzultace,
asistence formou Vzdáleného elektronického přístupu, osobní asistence konzultanta
Poskytovatele v sídle Objednatele, základní individuální školení, vyžádané úpravy sestav a
výkazů. Služba bude poskytnuta v objemu 104 hodin za období 1 roku:
Období
Počet hodin
1. čtvrtletí
32
2. čtvrtletí
24
3. čtvrtletí
16
4. čtvrtletí
32
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4. Poskytování ostatních služeb nad rámec výše uvedených
Služba zahrnuje poskytování Ostatních služeb na vyžádání Objednatele dle ceníku pro
jednotlivé druhy činností, který bude součástí uzavřené smlouvy.
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