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Ev. č. veřejné zakázky: OZP-VZ-2020-074 
 
V Praze dne 1.12.2020 
 
 
 

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 názvem „Smlouva o TP a rozvoji 
systému TIC“, ev. č. veřejné zakázky OZP-VZ-2020-074. Tato veřejná zakázka se řídí pouze 
ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
V souladu s výše uvedeným se na Vás OZP dovoluje obrátit s touto výzvou k podání nabídky. 
OZP má v úmyslu uzavřít smlouvu, jejíž návrh tvoří přílohu této výzvy, s jedním uchazečem. 
 
 
1. ZADAVATEL 
 
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:  Mgr. Tomáš Odvárka 
  Email:     tomas.odvarka@ozp.cz 
 
 
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
Předmětem veřejné zakázky je technická podpora a rozvoj systému TIC, jak jsou specifikovány 
v návrhu Smlouvy o poskytnutí licencí a technické podpoře k software a jejích přílohách, které 
jsou přílohou této výzvy  (dále také jen „návrh smlouvy“).  
 

 
3. PODMÍNKY ZÁVAZNÉ PRO DODAVATELE 
 
Podmínky jsou uvedené v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou této výzvy a jejích 
přílohách.  
 
Uchazeč je povinen vyplnit návrh smlouvy včetně jejích příloh na místech označených zelenou 
barvou. Jinak uchazeč nesmí do návrhu smlouvy a jejích příloh zasahovat. V opačném případě 
může být jeho nabídka z výběrového řízení vyřazena.  
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4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR VÍTĚZNÉHO UCHAZEČE 
 
Hodnotícím kritériem pro výběr vítězného uchazeče, se kterým bude podepsána smlouva, je 
nejnižší nabídková cena zjištěná dle vyplněné přílohy č. 3 návrhu smlouvy, z řádku „Celková 
nabídková cena v Kč bez DPH“, která bude automaticky vyplněna v návaznosti na zeleně 
označená pole, která je povinen vyplnit uchazeč.  
 

  
5. POŽADAVKY ZADAVATELE 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve lhůtě pro podání nabídky předložil zadavateli:  

- prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence,   

- čestné prohlášení uchazeče, že uchazeč splňuje základní způsobilost dle ustanovení 
§ 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

- návrh smlouvy včetně jeho příloh, vyplněný na určených místech a podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

 
V případě, že uchazeč nepředloží požadované dokumenty, nebo tyto dokumenty nebudou 
splňovat požadavky zadavatele uvedené v této výzvě, může být jeho nabídka z výběrového 
řízení vyřazena.  
 
Příloha č. 6 návrhu smlouvy – Smlouva o zpracování osobních údajů bude s vítězným 
uchazečem podepsána před oboustranným podpisem samotného návrhu smlouvy. V případě, 
že vybraný uchazeč odmítne podepsat Smlouvu o zpracování osobních údajů, bude jeho 
nabídka z výběrového řízení vyřazena.  
 
 
6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Nabídku podá uchazeč v listinné podobě na adresu sídla zadavatele. Obálka s nabídkou musí 
být uzavřená a obsahovat adresu sídla/místa podnikání uchazeče a nápis:  
„NEOTEVÍRAT – NABÍDKA ZMR – OZP-VZ-2020-074 – SMLOUVA O TP A ROZVOJI 
SYSTÉMU TIC“. 
 
Nabídka musí být doručena zadavateli nejpozději do 7.12.2020, do 12:00 hodin. Nabídky 
doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou do výběrového řízení připuštěny, 
takové nabídky zůstanou neotevřené, uchazeč bude pouze vyrozuměn o pozdním 
podání nabídky.  
 
 
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 a 
předkládání informací o kvalifikaci. 

3) Veškeré dotazy k poptávkovému řízení jsou uchazeči povinni adresovat na kontaktní 
osobu uvedenou výše.  

4) Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení bez uvedení důvodu do doby uzavření 
smlouvy. 
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5) Uchazeči nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v tomto 
poptávkovém 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 poptávkového řízení.   
 
 

S pozdravem 
 

 Ing. Petr Valchář 
ředitel úseku informatiky 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
 

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Návrh Smlouvy o poskytnutí licencí a technické podpoře k software včetně 
jejích příloh (přílohy č. 1, 2, 4, 5 a 6 jsou součástí dokumentu Návrh smlouvy o poskytnutí 
licencí a technické podpoře k software, příloha č. 3 Rozpis cen je v samostatném 
excelovém souboru) 
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