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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 
Praha 4, IČ: 47114321 (dále jen „OZP“), si Vám dovoluje oznámit svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu s označením „Rozvoj aplikací pro SharePoint“, e. č. veřejné zakázky OZP-VZ-2020-034. Tato 

zakázka se řídí pouze ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 

Název: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Sídlo: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 
Zastoupena: Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem 
IČ: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A7232 
 

  Kontaktní osoba zadavatele:  Ing. Daniela Vlková 
  Email:     daniela.vlkova@ozp.cz 
 
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
- Vytvoření aplikací: Kontakty, Nepřítomnost a Aplikace pro připomínkování dokumentů 

-  Implementace aplikací: Kontakty, Nepřítomnost a Aplikace pro připomínkování dokumentů do SharePointu 

OZP a jejich zprovoznění, 

- Napojení aplikací Kontakty a Nepřítomnost na webové služby, které budou předávat data o zaměstnancích ve 

formátu xml, 

- Napojení aplikace Nepřítomnost na aplikace Outlook a Skype, které jsou součástí technické infrastruktury 

informačního systému OZP, 

- Úprava designu SharePointu OZP (homepage, barevné rozložení, stránky www-ozp, stránky www-internet). 

Podrobnější popis předmětu této veřejné zakázky je uveden v návrhu smlouvy a jejích přílohách. Návrh smlouvy 
včetně jejích příloh je přílohou č. 1 této výzvy.    

 
3. PODMÍNKY ZÁVAZNÉ PRO DODAVATELE 
 
Podmínky závazné pro dodavatele jsou uvedené v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této výzvy.  
 
Uchazeč je oprávněn v návrhu smlouvy (příloha č. 1 výzvy) a v cenové tabulce (příloha č. 2 výzvy) vyplnit pouze 
místa označená ŽLUTOU barvou. Jinak uchazeč nesmí do návrhu smlouvy a do cenové tabulky zasahovat.  

 
Na základě tohoto výběrového řízení bude uzavřena smlouva s jedním uchazečem. Uchazeč je oprávněn 
nabídnout (a v příloze č. 1 a 2 vyplnit) pouze takové plnění, které splňuje minimální požadavky zadavatele 
uvedené v příloze č. 1 této výzvy.  

 
 
4. ZPŮSOB VÝBĚRU, HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 
Hodnotícím kritériem pro výběr vítězného uchazeče, se kterým bude podepsána smlouva, je nejnižší nabídková 
cena. Dodavatel je povinen vyplnit cenovou tabulku, která je přílohou č. 2 této výzvy. Hodnocena bude položka 
uvedená v tabulce jako „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“. 

 
Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné pro řádné a 
včasné plnění předmětu veřejné zakázky, včetně souvisejících nákladů.  

  
5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Nabídku podá uchazeč v jednom listinném vyhotovení v jednom elektronickém vyhotovení na adresu sídla 
zadavatele. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce a musí obsahovat uchazečem vyplněný návrh kupní 
smlouvy včetně vyplněných příloh. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou k podpisu za uchazeče. 
Obálka s nabídkou musí být označena:  

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – OZP-VZ-2020-034 „Rozvoj aplikací pro SharePoint“ 
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Nabídka může být podána nejpozději do 10.08.2020, do 12:00 hodin.   

 
Adresa pro podání nabídky:  
 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Roškotova 1225/1, Praha 4, PSČ 140 21 

 
 
6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

 
Zadavatel požaduje předložit ve lhůtě pro podání nabídky následující dokumenty: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.  

 
Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ  požaduje, aby minimální obrat dodavatele dosažený s ohledem na 
předmět veřejné zakázky dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun 
českých), a to dohromady za 3 (slovy: tři) předcházející účetní období bez ohledu na celkové roční obraty dosažené 
v jednotlivých letech. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši 
za všechna účetní období od svého vzniku. Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo 
obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 
 
 
Uchazeč dále ve své nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že za poslední 3 roky prokazatelně realizoval 

alespoň 3 zakázky s obdobným rozsahem a předmětem plnění a  uvede kontaktní údaje na objednatele, u 
kterých je možné referenční zakázky ověřit. 
 
 
V případě, že uchazeč nesplní některý z těchto požadavků zadavatele, může být jeho nabídka z výběrového 
řízení vyřazena. 

 
 
7. DALŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ ZADAVATELEM 
 

1) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
2) Údaje uvedené ve smlouvě vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito 

podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky. 
3) Veškeré dotazy k zadávacímu  řízení jsou uchazeči povinni adresovat na kontaktní osobu zadavatele 

uvedenou výše.  
4) Zadavatel je oprávněn zrušit toto řízení bez uvedení důvodu do doby uzavření smlouvy. 
5) Uchazeči nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v tomto řízení. 
6) Uchazeč je svojí nabídkou vázán 30 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 
7) Uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační 

průběh řízení.   
8) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož účastí by došlo k narušení hospodářské soutěže. 

  
 
V Praze dne  23. 07. 2020 
 
 
 
 

 Ing. Petr Valchář 

Ředitel Informatiky  
Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
 
Přílohy:  

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy včetně jejích příloh  
Příloha č. 2 - Formulář specifikace nabídkové ceny 
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