VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU
WEBOVÉ STRÁNKY NÁRODNÍHO DIVADLA (SOFTWARE) A S NIMI SPOJENÉ SLUŽBY
PRO ZAJIŠTĚNÍ JEJICH IMPLEMENTACE, PROVOZU, SPRÁVY, ÚDRŽBY A ROZVOJE
Národní divadlo Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Webové stránky
Národního divadla (software) a s nimi spojené služby pro zajištění jejich implementace, provozu, správy,
údržby a rozvoje“. Výše uvedená veřejná zakázka je podlimitní veřejnou zakázkou na služby, která je zadávána
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) ve zjednodušeném podlimitním řízení. Níže jsou uvedeny základní informace o zadavateli a veřejné zakázce,
podrobné informace jsou pak obsaženy v zadávací dokumentaci, které je přílohou této výzvy.
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Národní divadlo
Sídlo:
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
IČ:
00023337
DIČ:
CZ00023337
Zastoupený:
prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem
Osoba zastupující zadavatele:
Mgr. Jan Dáňa, advokát
Kontaktní osoba:
Mgr. Lukáš Kohout, advokát
Tel./e-mail:
+420 226 521 300, lukas.kohout@dppartners.cz
Popis předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění časově a územně neomezené licence pro účastníkem vytvořené webové
stránky zadavatele a zajištění jejich implementace (dále také jen „dílo“ či „web“), dále zajištění jejich správy, podpory
a údržby včetně hostingu, a zajištění jejich rozvoje.
Implementací se rozumí činnosti, které povedou k funkčnímu zprovoznění webu (díla) – instalace, konfigurace,
customizace, školení uživatelů, testovací provoz.
Správou, podporou a údržbou webu včetně hostingu se rozumí činnosti, které vedou k udržení webu (díla) v plně
provozuschopném stavu včetně hostingu v souladu s platnou legislativou a s požadavky vývoje technologických a
technických komponent.
Specifikace předmětu plnění a požadavky zadavatele jsou blíže popsány v přílohách č. 2, 3, 9, 10 a 11 zadávací
dokumentace.
Přístup k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele na adrese: https://nen.nipez.cz/profil/nd
Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku lze v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze elektronicky prostřednictvím profilu
zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/nd.
Nabídku doručte nejpozději do: 30. 4. 2019 do 10:00 hod.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení
nabídky nese odpovědnost účastník.
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Předpokládaná hodnota zakázky

3 750 000 Kč bez DPH

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení veřejné zakázky:

05/2019

Předpokládané ukončení veřejné zakázky:

1. 11. 2019 (zahájení zprovoznění testovacím provozem
webu)
5. 1. 2020 (ostrý provoz webu a zahájení správy, podpory a
údržby včetně hostingu)
31. 12. 2023 (kompletní ukončení plnění)

Místem plnění veřejné zakázky jsou veškerá místa, ve kterých zadavatel provozuje nebo bude provozovat svoji
činnost, místa, kde provozují svoji činnost subjekty spolupracující se zadavatelem, místa, kde provozuje nebo
bude provozovat svoji činnost účastník, a místo hostingu webu.
Požadavky na prokázání kvalifikace
Základní způsobilost dle § 74 zákona
Způsobilým není dodavatel, který podle § 74 odst. 1 zákona
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země
sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
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Prokázání základní způsobilosti dle § 75 zákona
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Vybraný
dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály či úředně ověřené kopie dokladů.
Profesní způsobilost dle § 77 zákona prokáže dodavatel, který předloží:
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.
Doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Technická kvalifikace dle § 79 zákona
Seznam významných služeb
Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných
služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele;
Za významnou službu zadavatel považuje realizaci minimálně 2 veřejných zakázek, jejichž předmětem byla
tvorba/rozvoj webu (povinně), správa, podpora a udržování webu včetně hostingu (fakultativně), a to ve finančním
objemu alespoň 1 500 000 Kč bez DPH za každou službu.
Vzor čestného prohlášení k seznamu významných služeb tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace.
Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky
Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace dále požaduje dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona seznam techniků,
kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
Účastník prokáže, že má k plnění veřejné zakázky k dispozici následující osoby jako členy týmu:
Vedoucí týmu
5 let praxe v oblasti vedení projektu vývoje a implementace software
znalost webových a ICT technologií
Další členové týmu (2 osoby)
5 let praxe v oblasti vývoje software a/nebo technické podpory software
znalost webových a ICT technologií
Účastník ke každému členovi realizačního týmu předloží:
- profesní životopis opatřený vlastnoručním podpisem příslušného člena týmu, z něhož vyplývá splnění požadavků
zadavatele;
- čestné prohlášení člena týmu o souhlasu se svým zapojením do realizačního týmu opatřené vlastnoručním
podpisem příslušného člena týmu;
- doklad prokazující vztah k dodavateli (smlouva, čestné prohlášení o zaměstnaneckém poměru apod.).
Vzor seznamu členů týmu tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.
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Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti.
Kritéria hodnocení a jejich váha:



Nabídková cena bez DPH
Rozsah a kvalita předmětu veřejné zakázky

40%
60%

Podrobněji je hodnocení upraveno v zadávací dokumentaci.
Příloha: Zadávací dokumentace (ZD)

V Praze dne 3. 4. 2019
Digitálně podepsal

Mgr. Lukáš Mgr. Lukáš Kohout
Datum: 2019.04.04
Kohout
16:31:19 +02'00'
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Prof. MgA. Jan Burian
ředitel Národního divadla
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