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ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s § 6, § 27 a § 31 Zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) 

Název zakázky: 
Dodávka programového vybavení pro zajištění souladu spisové služby 
s nařízením eIDAS 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČ zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa 
zadavatele: 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Kontaktní osoba 
zadavatele: 

Ing. Radana Lašová, OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz 

Telefon: 555 135 606 

E-mail: lasova@ovanet.cz  

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

 
Předmětem zakázky je dodávka programového vybavení pro ověřování a podepisování dokumentů 
elektronické spisové služby eSpis magistrátu města Ostravy a úřadů městských obvodů Ostravy a dále 
elektronické spisové služby eSpis Lite příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární 
město Ostrava a obcí ve správním obvodu Ostrava, kvalifikovanými elektronickými podpisy a 
kvalifikovanými elektronickými pečetěmi v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. Zákon o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
910/2014 (Nařízení eIDAS) a zákonem č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů. 
 
 
Součástí veřejné zakázky je také zajištění služby technické podpory provozu programového vybavení, a 
všech dalších vývojových úprav tohoto programového vybavení. 
 

Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v  požadavcích na obsah smlouvy ze 
strany zadavatele – příloha č. 1, zadávacích podmínek. 

II. Místo plnění veřejné zakázky 

Místem předání plnění této zakázky je sídlo zadavatele, tj. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, Magistrát 
města Ostrava, odbor projektů IT služeb a outsourcingu. 

III. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 
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IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bez DPH bude cenou nejvýše přípustnou.  Do nabídkové ceny zahrne uchazeč veškeré 
práce či související služby, nezbytné pro kvalitní provedení plnění. 

Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena minimálně 
na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. 

Ostatní podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy ze strany 
zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1, zadávacích podmínek. 

V. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky jsou vymezeny požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1, zadávacích podmínek. 

VI. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma sazeb DPH. 

VII. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v listinné formě a v českém jazyce. 

Uchazeč použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávací 
dokumentace. 

1. Krycí list nabídky - pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2, Zadávací dokumentace. 

2. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 
(kapitol) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu VIII, Zadávací dokumentace (Kvalifikační 
předpoklady). 

4. Písemný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. 
Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z 
obchodního rejstříku, plná moc). Písemný návrh smlouvy bude zpracován v rozsahu požadavků na 
obsah smlouvy ze strany zadavatele, které jsou součástí zadávací dokumentace. Smlouva 
nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě podepsané oprávněnou osobou (příloha 
č. 3, Zadávací dokumentace). 

6. Ostatní. 

 

VIII. Kvalifikační předpoklady 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

 příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky, 

 aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán, 
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IX. Místo a termín pro doručení nabídek 

Místo pro podání nabídek: 

Poštou na adresu: OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz nebo 

osobně doručit tamtéž do sídla společnosti OVANET a.s. v hodinách Po - Pá 8:00 – 17:00 

Termín pro podání nabídek je stanoven nejpozději do 15. 8. 2018, 14:00 hodin. 

X. Další podmínky, požadavky a informace zadavatele 

1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. 

2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

3. Nabídka uchazeče bude písemná v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a bude označena: 
Veřejná zakázka – „Dodávka programového vybavení pro zajištění souladu spisové služby 
s nařízením eIDAS“ - NEOTVÍRAT! Nabídky je možno podat nejpozději do konce lhůty pro 
podávání nabídek. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku uchazeče, jehož cena bude posouzena jako 
mimořádně nízká. 

6. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. 

7. Předpokládaná cena této veřejné zakázky za období 4 let činí 1 600 tis. Kč bez DPH. Z toho 
maximální přípustná cena za poskytované licence a instalační práce činí 400 tis. Kč bez DPH. 

8. S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky se nejedná o zadávací řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

XI. Přílohy 

Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele – příloha č. 1 

Krycí list nabídky – příloha č. 2 

Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 

 


