ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

„Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních
míst pro SÚKL“

Zadavatel :
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační
složka státu

Zadávací dokumentace
pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky :

Sídlo :
IČ :

„Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro
SÚKL“
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační
složka státu
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
00023817

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele :

PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba :
Telefon :
Fax :
E-mail :

JUDr. Vratislav Podzemský
272185202
272185748
vratislav.podzemsky@sukl.cz

Zadavatel :

1

Vymezení předmětu plnění

1.1
Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
1.1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Zajištění nabídky volných míst na specializovaném internetovém serveru
s možností průběžného zadávání požadavků a on-line připojení pro přijímání
nabídek a napojení na personální informační systém:
a)zajištění prezentace a příjem nabídek volných pracovních míst SÚKL na portálu
bez omezení počtu pozic s možností vlastního zadávání volných pozic (dodávka
systému na správu náborového procesu),
b) interval aktualizace volných míst do 5 hodin,
c) možnost přístupu do databáze uchazečů ,
d) možnost propojení na paralelní servery pracovních příležitosti k pokrytí ČR a
SR,
e) umožnění elektronické inzerce, za použití stávajících interních systémů, tj.
současného propojení na web a intranet SÚKL,
f) asistence při nastavení a implementaci systému, zaškolení obsluhy
g) automatizované služby předvýběru uchazečů, vedení statistiky návštěv,
průběžné oznamování nabídek, možnost odesílání odmítacích či jiných dopisů
apod.) a další uživatelský komfort,
h) možnost propojení (přenosu údajů) do personálního informačního systému –
modul nábory,

i) odborné zázemí spolupráci na technikách náboru,
j) významné postavení na trhu internetové inzerce pracovních míst v ČR,
k) prokazatelné zkušenosti s náborem pro Veřejnou a státní správu,
l) zajištění inzerce on -line a off- line v médiích a poskytnutí slev na zadání tiskové
inzerce v hlavních denících (inzerce bude samostatně fakturována) – pokud tuto
službu má v nabídce
m) on - line inzerce - vystavení a editace inzerátů

n) prokazatelné zkušenosti s internetovou inzercí volných pracovních míst
o) údržba a podpora systému po celou dobu užívání, průběžný upgrade systému a
zlepšování komfortu.

1.2

1.3

Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení : květen – červen 2008
Předpokládané ukončení : prosinec 2010
Místo plnění veřejné zakázky
Praha

1.4

Předpokládaná cena
Předpokládaná cena : maximálně 1 800 000,- Kč bez DPH

2

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních
označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče
nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena „Neotevírat – VZ
SÚKL – Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL“,
adresována k rukám Vratislava Podzemského. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž
je možné případně nabídku vrátit.

2.2

Nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek t.j 7. 4 . 2008
do 12:00 hod. Otevírání obálek proběhne 7.4. 2008 ve 14:00

2.3

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména : obchodní firma, sídlo,
identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, příp. osobu oprávněnou
zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

2.4

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy ( příloha č.1 ) podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče.

2.5

Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po
celou dobu zadávací lhůty, tj. do 30. 7. 2008.

2.6

Uchazeč předloží nabídku ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno názvem
„Originál“ a další dvě vyhotovení „Kopie“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně
spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.
Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

2.7

Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovaný vzestupnou
kontinuální řadou.

2.8

Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též
osobu, která bude zmocněna zatupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu
zadávacího řízení.

2.9

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a) úvodní strana
Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele
b) obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění,
ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
c) všeobecné údaje o uchazeči
Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů
statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa ), pověřená
osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a
profil společnosti
d) krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče ( včetně osob zmocněných k dalším
jednáním ), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací
dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč
použije přílohu č. 2
e) doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací
dokumentace
f) nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace
g) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění
technických požadavků zadavatele
h) relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 6 zadávací
dokumentace ( celková nabídková cena, splnění technických požadavků, splnění
termínu dodání )
i) návrh smlouvy ( příloha č.1)

2.10

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě. Dodavatel je oprávněn zaslat
dotaz též v e-mailové či faxové formě za předpokladu, že dotaz bude doručen zadavateli
nejpozději 3 dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

3

Kvalifikace dodavatelů

3.1

Doba prokazování kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené
v bodě 2.2 této zadávací dokumentace

3.2

Základní kvalifikační předpoklady

3.2.1

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel :

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 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; jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad 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,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu ( § 49 obchodního zákoníku ),
d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání
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 na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele
3.3.2. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením :
a)
Výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis
z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem
statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu
nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku
zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy
z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke
statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby pro body
3.3.1 a),b) zadávací dokumentace
b)
Čestného prohlášení pro body 3.3.1c),d),e),g) zadávací dokumentace
c)
Potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 3.3.1 f)
d)
Potvrzení příslušného pracoviště české zprávy sociálního zabezpečení pro bod
3.3.1. h)

3.3

Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který :
a) Předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán ( ověřená kopie )

3.4

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží buď
a) Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 100 000,-Kč, nebo
b) nebo předloží písemné prohlášení, že po celou dobu plnění zakázky bude pojištěn
k odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to v minimální výši
100000,- Kč

3.5

Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude zadavatelem vyloučen
z účasti v zadávacím řízení.

4

Způsob zpracování nabídkové ceny

4.1

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé součásti dodávky: cena služby za
rok a cena služby za jednu pozici a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH a cena
v Kč včetně DPH. Uchazeč navrhne v samostatné příloze konstrukci celkové ceny za rok.
Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Nabídková cena uvedena v různých částech nabídky musí být shodná a to včetně DPH
Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se
DPH

4.2
4.3
4.4

5

Platební podmínky

4.1

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového
dokladu – faktury. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

4.2

Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje
náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a
služeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím a
službám.
Fakturace bude rozdělena na splátky, které odpovídají jednotlivým rokům plnění smlouvy
tak, že v r. 2008 bude jedna splátka, v letech 2009 a 2010 vždy dvě splátky (za 1. a za 2.
pololetí) . Splátky budou vždy před začátkem daného období.

4.3.

6

Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:
• Cena dodávky
65 %
• Celková technická úroveň nabízeného řešení, tj.úroveň plnění zadávacích podmínek 30%
• Rozsah poskytovaných služeb
5%

7

Obchodní podmínky

7.1

Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č.1 – Návrh smlouvy

8

Seznam příloh
příloha č. 1 Návrh smlouvy (samostatná příloha)
příloha č. 2 Krycí list

PharmDr.Martin Beneš, ředitel

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH PREZENTACE
VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu
se sídlem: Šrobárova 48, Praha 10 , PSČ: 100 41
IČ: 00023817
jednající : PharmDr. Martin BENEŠ
(dále jen „klient“)


na straně jedné -

a
(dodavatel)
………………………………….
………………….
dále jen ……………..
- na straně druhé -

tuto

smlouvu o podmínkách prezentace volných pracovních pozic
v souladu s ustanovením § 269 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“) dále jen „Smlouva“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek (dodavatele) poskytovat klientovi služby, spočívající
v zabezpečení možnosti prezentace volných pracovních pozic klienta v síti počítačových sítí
Internet, (www) na internetových adresách www……………..cz a www…………………...cz,
popř. dalších (dále též „Služba“) a závazek klienta zaplatit (dodavateli) za poskytované Služby,
to vše za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.

2. SJEDNANÝ ROZSAH SLUŽBY
2.1. Klient je oprávněn na základě této Smlouvy prezentovat volné pracovní pozice až do výše limitu
………….. celkem za období ……………………………. Za prezentaci pozice na serveru
www……………...cz budou z ……………….(limitu plnění služby) je klient je oprávněn
prezentovat další, s prezentací volné pracovní pozice související informace, a to v
…………….( dohodnuté formě) dle obecně uznávaných standardů jazyka HTML a dle možností
elektronických systémů (dodavatele) s tím, aplikace zautomatizuje veškeré rutinní náborové HR
činnosti od vytvoření pozice a jejího zveřejnění na internetu až po nástup uchazeče.
2.2. Dodavatel nabídne případně další služby zejména konzultační činnosti mohou být předmětem
oddělených ujednání.
2.3. Dodavatel poskytne další moduly na základě dodatku k této smlouvě.
3. DOBA PLNĚNÍ
3.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Službu dle této smlouvy po dobu 3 let počínaje dnem
účinnosti této smlouvy a konče dnem ……………………………..
4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Strany se dohodly tak, že za poskytnutou Službu dle této smlouvy po dobu 36 kalendářních
měsíců náleží (dodavateli) odměna, jejíž výše se stanoví částkou ………………….,-- Kč (slovy:
…………………………….. korun českých). Celková částka včetně DPH (19%) činí ………….,-Kč (slovy: ……………………………………………….. korun českých), která je splatná na
základě pololetních faktur se splatností 21 dní.
4.2. Sjednaná cena zahrnuje i veškeré výdaje a náklady dodavatele, spojené s plněním předmětu
této smlouvy.
4.3. Sjednaná odměna nezahrnuje DPH, které bude účtováno vždy podle platných právních
předpisů v den vystavení daňového dokladu – faktury.
5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
5.1. Dodavatel se zavazuje, že nezpřístupní informace o klientovi třetí osobě v průběhu trvání
smlouvy a po dobu 2 let po skončení platnosti Smlouvy.
5.2. Dodavatel se zavazuje v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku zavazují, že v průběhu
trvání jejich smluvního vztahu a v následujících pěti (5) letech po jeho ukončení zachovají
mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou
případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán.
5.3. Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu
včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství),
technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po
podepsání této smlouvy, které smluvní strana získala během ústního jednání nebo
prostřednictvím jiného komunikačního prostředku, s výjimkou informací které jsou známé nebo
se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než
porušením povinností obsažených v této smlouvě, které strana může zveřejnit, protože je

vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je schopna toto tvrzení prokázat, které strana
získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou a je schopna to
nezpochybnitelně prokázat.
5.4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 20000,-Kč za každé jednotlivé porušení
povinností vyplývajících z článku 2 a 5 této smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody
způsobené porušením těchto povinností.

6. UKONČENÍ SMLOUVY
6.1. Tato smlouva končí:
a) uplynutím sjednané doby;
b) výpovědí, výpovědní doba se sjednává na jeden kalendářní měsíc.
c) dohodou účastníků.
7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
7.1. Dodavatel tímto poskytuje Klientovi oprávnění k výkonu práva využívat Softwarové systémy
podle této smlouvy pouze pro vlastní potřebu. Klient je oprávněn užívat tato Softwarové
systémy po celou dobu trvání Smlouvy.
7.2.

Klient není bez písemného souhlasu dodavatele zejména oprávněn:

7.2.1. jakýmkoliv způsobem Softwarové systémy upravovat, překládat do jiných programovacích či
národních jazyků, zahrnout jej do jiného programového produktu a šířit produkty takto vzniklé;
7.2.2. pro jiné právnické či fyzické osoby udělovat oprávnění k výkonu práva Softwarové systémy
užít;
7.2.3. ve prospěch jiných právnických či fyzických osob Softwarové systémy rozmnožovat a
následně tyto rozmnoženiny rozšiřovat
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Právní vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti zůstávají ostatní tímto nedotčena.
Neplatné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo je co nejblíže původnímu
záměru v ekonomickém smyslu.
8.3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
8.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení a další písemnosti budou smluvními stranami
zasílány na níže uvedené poštovní nebo mailové adresy, pokud mezi nimi nebude sjednáno
jinak

Státní ústav pro kontrolu léčiv:
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
magdalena.smidova@sukl.cz

dodavatele:

Strany se zavazují navzájem informovat bezodkladně o veškerých změnách v poštovních či
mailových adresách.
8.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
8.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž platí
datum pozdějšího podpisu a účinnosti nabývá dne ………

V Praze dne …………………

_____________________________
PharmDr. Martin Beneš
ředitel ústavu
Státní ústav pro kontrolu léčiv

V Praze dne ………………….

___________________________

Příloha č. 2

Krycí list nabídky

Základní údaje :
Název veřejné zakázky

IČ:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Dodávka služeb internetové inzerce volných
pracovních míst pro SÚKL
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv –
organizační složka státu
00023817
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
PharmDr.Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
Email:

JUDr. Vratislav Podzemský
272185202
272185748
vratislav.podzemsky@sukl.cz

Zadavatel:

Uchazeč:
Adresa:

……………………………………………………

IČ:

……………………………………………………

DIČ:

……………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za
uchazeče

……………………………………………………

Bankovní spojení:

……………………………………………………

Osoby zmocněné
k zastupování:

……………………………………………………

Nabídková cena :
Cena celkem bez DPH:

……………………………………………………

Cena celkem s DPH:

……………………………………………………

Platnost nabídkové ceny:

31. 12. 2010

…………………………………………………………
Obchodní firma – podpis oprávněné osoby – doplní
uchazeč

