Příloha č. 5 zadávací dokumentace

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKON“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Podpora a rozvoj SIS

Název veřejné zakázky:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:

Česká republika – Český statistický úřad (ČSÚ)

Sídlo:

Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 - Strašnice

IČO:

000 25 593

Internetová adresa profilu zadavatele:

https://ezak-czso.cz/

Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Ing. Marek Rojíček, Ph.D., místopředseda ČSÚ

3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splňuje základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,
b) splňuje profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona,
c) splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 zákona.
3.1 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Nestanoví-li zákon jinak, dodavatel v nabídce předkládá kopie dokladů. Zadavatel upozorňuje
na možnost předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění
způsobilosti a kvalifikace již jako součást nabídky, jelikož si zadavatel může postupem podle
ustanovení § 46 odst. 1 zákona vyžádat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladů ve
fázi posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a vybraný dodavatel má dle
ustanovení § 122 odst. 3 písm. a) povinnost originály nebo ověřené kopie dokladů o prokázání
jeho kvalifikace doložit.
Pro nabídku v elektronické podobě se originálem dokumentu nebo ověřené kopie dokladu
v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů, rozumí autorizovaná konverze originálu
nebo ověřené kopie dokladu (úplné převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické,
ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
v souladu s ustanovením § 86 odst. 5 zákona starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího
řízení.
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V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání způsobilosti či kvalifikace požaduje
předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění způsobilosti či kvalifikace, musí originál
takového prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění
způsobilosti či kvalifikace a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné
jednat za dodavatele, musí být součástí nabídky originál nebo úředně ověřená kopie plné moci
opravňující tuto osobu k jednání jménem dodavatele.

3.2 Prokázání určité části kvalifikace prostřednictvím jiných osob - poddodavateli
Dle ustanovení § 83 zákona může dodavatel prokázat určitou část ekonomické a finanční
způsobilosti, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst.
1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob - poddodavateli. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.
V souladu s ustanovením § 83 odst. 2 zákona je požadavek podle odstavce 1 písm. d) splněn,
pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této
osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo
d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek,
že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium
kvalifikace vztahuje.
3.3 Doklady o kvalifikaci
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal
splnění podmínek základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace dále
uvedenými doklady a vylučuje možnost nahradit tyto doklady čestným prohlášením, pokud
zákon či kvalifikační dokumentace nestanovuje jinak.
3.4 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona
v plném rozsahu samostatně.

2

3.5 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo
certifikátem
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující:
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost,
není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí
přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení
podle § 231 odst. 4 zákona.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu
uvedeném na certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci
certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
3.6 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
3.7 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení v souladu
s ustanovením § 88 odst. 1 zákona povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit
a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke
kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je
kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej v souladu
s ustanovením § 88 odst. 2 zákona bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.
3.8 Lhůta pro prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
3.9 Důsledek nesplnění způsobilosti a kvalifikace
Neprokáže-li dodavatel splnění způsobilosti a kvalifikace v plném rozsahu, bude v souladu s
ustanovením § 48 odst. 2 zákona vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně
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písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení
s uvedením důvodu.
4. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal
splnění podmínek základní způsobilosti doklady specifikovanými v ustanovení § 75 odst. 1
zákona, které jsou uvedeny níže.
Dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona 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.
Dle ustanovení § 75 odst. 1 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) zákona. Je-li
dodavatelem právnická osoba, musí podmínku § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona a
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b)zákona;
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona;
d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona;
e) 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) zákona.
Splnění základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením § 228 zákona v tom rozsahu, v jakém
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doklady prokazující splnění této základní způsobilosti pokrývají požadavky zadavatele na
prokázání splnění základní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.
5. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Dle požadavků zadavatele a v souladu s ustanovením § 77 zákona dodavatel prokazuje splnění
profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje, a
b) kopie výpisu z živnostenského rejstříku či jiného obdobného rejstříku, pokud je v něm
zapsán, a rozsah oprávnění k podnikání v něm uvedený, odpovídá předmětu veřejné zakázky,
nebo kopií živnostenského listu.
Splnění profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ustanovením § 228 zákona v tom rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění této profesní způsobilosti pokrývají požadavky zadavatele na
prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.
6. TECHNICKÁ KVALIFIKACE
1) K prokázání technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona
zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu významných služeb poskytnutých
dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich rozsahu
a doby poskytnutí.
Dodavatel předloží seznam významných služeb, který bude mít formu čestného
prohlášení, a ve kterém pro každou z významných služeb uvede alespoň:
a) identifikaci objednatele,
b) finanční hodnotu významné služby (u plnění zasahujících do budoucnosti uvede
dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni podání
žádosti o účast, budoucí plnění nebudou uznána),
c) dobu poskytnutí služby.
Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období
(v posledních 5 letech) poskytoval významné služby dle požadavků zadavatele.
Dodavatel splňuje tuto technickou kvalifikaci, pokud za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení poskytoval alespoň 2 (dvě) významné služby, přičemž za významnou
službu se pro účely této veřejné zakázky považuje:
- pro část 1:
1. služby, které spočívaly v komplexní dodávce či rozvoji rozsáhlého informačního systému a
služeb ICT s tím souvisejících, zaměřené na proces zpracování statistických úloh a statistických
metod, se znalostí platformy ORACLE (včetně ORACLE FORMS a WEBLOGIC) ve verzích 10g
5

a 11g, 12, JAVA ve verzích 1.6 a 1.7, 8, Liferay, MS Office, MS WINDOWS řady 7, 10 a 8,
přičemž hodnota významné služby dle tohoto bodu musí být ve finančním objemu minimálně
4 mil. Kč bez DPH, do které se nezapočítává hodnota dodaného HW.
Finančním objemem se rozumí cena bez DPH zaplacená za odvedené a objednatelem
akceptované dodávky.
K prokázání splnění kvalifikace zadavatel požaduje předložit minimálně 1 takovouto službu
(výše uvedený požadavek je možné prokázat i více službami v rámci jedné rámcové smlouvy).
2. služby, které spočívaly v podpoře, provozu a správě rozsáhlého informačního systému a
služeb ICT s tím souvisejících, zaměřené na proces zpracování statistických úloh a statistických
metod, se znalostí platformy ORACLE (včetně ORACLE FORMS a WEBLOGIC) ve verzích 10g
a 11g, 12, JAVA ve verzích 1.6 a 1.7, 8, Liferay, JBOSS, MS Office, MS WINDOWS řady 7, 10
a 8, přičemž hodnota významné služby dle tohoto bodu musí být ve finančním objemu
minimálně 4 mil. Kč bez DPH.
Finančním objemem se rozumí cena bez DPH zaplacená za odvedené a objednatelem
akceptované dodávky.
K prokázání splnění kvalifikace zadavatel požaduje předložit minimálně 1 takovouto službu
(výše uvedený požadavek je možné prokázat i více službami v rámci jedné rámcové smlouvy).
- pro část 2:
1. služby, které spočívaly v komplexní dodávce či rozvoji rozsáhlého informačního systému a
služeb ICT s tím souvisejících, zaměřené na proces zpracování statistických úloh a statistických
metod, se znalostí platformy ORACLE (včetně ORACLE FORMS a WEBLOGIC) ve verzích 10g
a 11g, 12, JAVA ve verzích 1.6 a 1.7, 8, MS Office, MS WINDOWS řady 7, 10 a 8, přičemž
hodnota významné služby dle tohoto bodu musí být ve finančním objemu minimálně
2 mil. Kč bez DPH, do které se nezapočítává hodnota dodaného HW.
Finančním objemem se rozumí cena bez DPH zaplacená za odvedené a objednatelem
akceptované dodávky.
K prokázání splnění kvalifikace zadavatel požaduje předložit minimálně 1 takovouto službu
(výše uvedený požadavek je možné prokázat i více službami v rámci jedné rámcové smlouvy).
2. služby, které spočívaly v podpoře, provozu a správě rozsáhlého informačního systému a
služeb ICT s tím souvisejících, zaměřené na proces zpracování statistických úloh a statistických
metod, se znalostí platformy ORACLE (včetně ORACLE FORMS a WEBLOGIC) ve verzích 10g
a 11g, 12, JAVA ve verzích 1.6 a 1.7, 8, MS Office, MS WINDOWS řady 7, 10 a 8, přičemž
hodnota významné služby dle tohoto bodu musí být ve finančním objemu minimálně 2 mil. Kč
bez DPH.
Finančním objemem se rozumí cena bez DPH zaplacená za odvedené a objednatelem
akceptované dodávky.
K prokázání splnění kvalifikace zadavatel požaduje předložit minimálně 1 takovouto službu
(výše uvedený požadavek je možné prokázat i více službami v rámci jedné rámcové smlouvy).
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- pro část 3 a pro část 4:
1. služby, které spočívaly v komplexní dodávce či rozvoji rozsáhlého informačního systému a
služeb ICT s tím souvisejících, zaměřené na proces zpracování statistických úloh a statistických
metod, se znalostí platformy ORACLE (včetně ORACLE FORMS a WEBLOGIC) ve verzích 10g
a 11g, 12, JAVA ve verzích 1.6 a 1.7, 8, MS Office, MS WINDOWS řady 7, 10 a 8, přičemž
hodnota významné služby dle tohoto bodu musí být ve finančním objemu minimálně
1 mil. Kč bez DPH, do které se nezapočítává hodnota dodaného HW.
Finančním objemem se rozumí cena bez DPH zaplacená za odvedené a objednatelem
akceptované dodávky.
K prokázání splnění kvalifikace zadavatel požaduje předložit minimálně 1 takovouto službu
(výše uvedený požadavek je možné prokázat i více službami v rámci jedné rámcové smlouvy).
2. služby, které spočívaly v podpoře, provozu a správě rozsáhlého informačního systému a
služeb ICT s tím souvisejících, zaměřené na proces zpracování statistických úloh a statistických
metod, se znalostí platformy ORACLE (včetně ORACLE FORMS a WEBLOGIC) ve verzích 10g
a 11g, 12, JAVA ve verzích 1.6 a 1.7, 8, MS Office, MS WINDOWS řady 7, 10 a 8, přičemž
hodnota významné služby dle tohoto bodu musí být ve finančním objemu minimálně 1 mil. Kč
bez DPH.
Finančním objemem se rozumí cena bez DPH zaplacená za odvedené a objednatelem
akceptované dodávky.
K prokázání splnění kvalifikace zadavatel požaduje předložit minimálně 1 takovouto službu
(výše uvedený požadavek je možné prokázat i více službami v rámci jedné rámcové smlouvy).

2) K prokázání technické kvalifikace ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona
zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (řešitelského týmu
dodavatele), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Pro část 1: Zadavatel požaduje, aby se řešitelský tým dodavatele sestával nejméně z
odborníků, specifikovaných v tabulce níže:

7

Řádek

Odborník
– role v řešitelském týmu

Počet
odborníků
pro část 1

Počet
odborníků
pro část 2

Počet
odborníků
pro část 3

Počet
odborníků
pro část 4

1

Projektový manažer a jeho
zástupce (jímž může být
kterýkoliv člen řešitelského týmu)

1

1

1

1

2

IT architekt

1

1

1

1

3

Hlavní analytik (procesní
architekt)

1

1

1

1

4

Databázový architekt

1

1

1

1

5

Aplikační architekt

1

1

1

1

6

Expert pro oblast bezpečnosti

1

0

0

1

7

Minimální počet fyzických osob
u rolí na řádcích 1 až 6 s tím, že
1 osoba může být uvedena
max. u 2 rolí

5

4

3

3

8

Specialista (analytik, konzultant)
pro oblast ORACLE

2

2

2

2

9

Specialista (analytik, konzultant)
pro oblast JAVA

2

1

1

1

10

Specialista (analytik, konzultant)
pro oblast LIFERAY

2

0

0

0

11

Specialista (analytik, konzultant)
pro oblast MICROSOFT

1

1

1

1

12

Specialista (analytik, konzultant)
pro oblast JBOSS

2

0

0

0

13

Programátor pro pokrytí
funkčních bloků či jejich skupin

5

3

2

2

14

Kontaktní pracovník pro servis a
pokrytí provozní doby

1

1

1

1

15

Minimální počet fyzických osob
u rolí na řádcích 8 až 12 s tím,
že 1 osoba může být uvedena
max. u 2 rolí

7

3

2

2

16

Celkový počet rolí na řádcích 1
až 14

21

14

13

13

17

Minimální počet fyzických osob
u rolí na řádcích 1 až 14 s tím,
že 1 osoba může být uvedena
max. u 3 rolí

16

9

6

6

kteří splňují níže uvedené požadavky:
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Projektový manažer:
a) ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na úrovni magisterského stupně;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c) praxe v oboru IT minimálně 5 let
d) podíl minimálně na poskytování 2 služeb (zakázek) s obdobným charakterem plnění, (tj.
podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím souvisejících), z toho nejméně
1 z těchto služeb (zakázek) měla hodnotu alespoň 4 mil. Kč bez DPH, resp. 2 mil. Kč
bez DPH pro část 2, a 1 mil. Kč pro část 3 a 4, přičemž minimálně v 1 z těchto služeb
(zakázek) byl v pozici projektového manažera nebo vedoucího řešitelského týmu.
IT Architekt:
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c)

praxe v oboru IT minimálně 5 let

d) minimálně tříletá odborná praxe z oblasti návrhu a realizace řešení komplexních
projektů v oblasti ICT (podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím
souvisejících);
e) podíl minimálně na poskytování 1 služby (zakázky) s obdobným charakterem plnění (tj.
podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím souvisejících) za posledních
pět let ve výši 4 mil. Kč bez DPH, resp. 2 mil. Kč bez DPH pro část 2, a 1 mil. Kč pro
část 3 a 4 nebo na více služeb (zakázek) za poslední pět let v celkovém součtu jejich
hodnot pokrývající požadovanou výši plnění.
Hlavní analytik:
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c) praxe v oboru IT minimálně 5 let
d) minimálně tříletá odborná praxe z oblasti návrhu a realizace řešení komplexních
projektů v oblasti ICT (podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím
souvisejících);
e) podíl minimálně na poskytování 1 služby (zakázky) s obdobným charakterem plnění (tj.
podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím souvisejících) za posledních
pět let ve výši 4 mil. Kč bez DPH, resp. 2 mil. Kč bez DPH pro část 2, a 1 mil. Kč pro
část 3 a 4 nebo na více služeb (zakázek) za posledních pět let v celkovém součtu jejich
hodnot pokrývající požadovanou výši plnění a alespoň jedna služba (zakázka) byla
realizována v oblasti statistického zpracování dat v posledních pěti letech.
Databázový architekt:
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c) praxe v oboru IT minimálně 5 let
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d) minimálně tříletá odborná praxe z oblasti návrhu a realizace řešení komplexních
projektů v oblasti ICT (podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím
souvisejících);
e) podíl minimálně na poskytování 1 služby (zakázky) s obdobným charakterem plnění (tj.
podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím souvisejících) za posledních
pět let ve výši 4 mil. Kč bez DPH, resp. 2 mil. Kč bez DPH pro část 2, a 1 mil. Kč pro
část 3 a 4 nebo na více služeb (zakázek) za posledních pět let v celkovém součtu jejich
hodnot pokrývající požadovanou výši plnění.
Aplikační architekt:
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c) praxe v oboru IT minimálně 5 let
d) minimálně tříletá odborná praxe z oblasti návrhu a realizace řešení komplexních
projektů v oblasti ICT (podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím
souvisejících);
e) podíl minimálně na poskytování 1 služby (zakázky) s obdobným charakterem plnění (tj.
podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím souvisejících) za posledních
pět let ve výši 4 mil. Kč bez DPH, resp. 2 mil. Kč bez DPH pro část 2, a 1 mil. Kč pro
část 3 a 4 nebo na více služeb (zakázek) za posledních pět let v celkovém součtu jejich
hodnot pokrývající požadovanou výši plnění.
Zadavatel dále požaduje, aby alespoň jeden člen realizačního týmu v roli hlavního analytika
nebo databázového architekta nebo aplikačního architekta měl alespoň 3 letou praxi s
navrhováním a implementací bezpečnostní architektury v informačních systémech. Jako
potvrzení těchto požadavků zadavatel akceptuje uvedení těchto skutečností do příslušných
profesních životopisů.
Expert pro oblast bezpečnosti:
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c) minimálně pětiletá odborná praxe z oblasti návrhu a realizace řešení komplexních
projektů v oblasti ICT (podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím
souvisejících);
d) podíl alespoň

na jedné zakázce implementace bezpečnostních pravidel a/nebo

bezpečnostních systémů

s přístupem interních i externích (registrovaných i

neregistrovaných) uživatelů.
Specialisti pro oblast ORACLE
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
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c) minimálně tříletá odborná praxe z oblasti návrhu a realizace řešení komplexních
projektů v oblasti ICT (podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím
souvisejících);
d) znalost programovacího jazyka, specifických technologických nástrojů, vývojových
nástrojů:


SQL*Plus



PL/SQL



Oracle Forms 11 a vyšší



Oracle Reports 11 a vyšší



Oracle Server EE 11g a vyšší



Oracle RAC a STREAMS



Oracle WebLogic Server EE 11gR1 a vyšší



Oracle Warehouse Builder

Specialisti pro oblast JAVA
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c) minimálně tříletá odborná praxe z oblasti návrhu a realizace řešení komplexních
projektů v oblasti ICT (podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím
souvisejících);
d) znalost programovacího jazyka, specifických technologických nástrojů, vývojových
nástrojů:


JAVA ve verzích 1.6 a 1.7, 8



JAVA - JDK



IceFaces 3.0



JAVA FX



Jasper Reports

Specialisti pro oblast Liferay
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c) minimálně tříletá odborná praxe z oblasti návrhu a vývoje portálových aplikací pro
Liferay;
d) znalost aplikačního prostředí Liferay včetně implementace a správy komunitní verze;
e) znalost platformy Liferay na programátorské úrovni se schopností převzít rozsáhlé
zdrojové kódy.
Specialisti pro oblast Microsoft
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
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c) minimálně tříletá odborná praxe z oblasti návrhu a realizace řešení komplexních
projektů v oblasti ICT (podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím
souvisejících);
d) znalost programovacího jazyka, specifických technologických nástrojů, vývojových
nástrojů:


Microsoft C# verze 4.0



Microsoft .NET Framework verze 4.0



MS Office



HTML

Specialisti pro oblast JBOSS
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c) minimálně tříletá odborná praxe z oblasti návrhu a realizace řešení komplexních
projektů v oblasti ICT (podpora a rozvoj informačního systému a služeb IT s tím
souvisejících);
d) znalost aplikačního prostřední JBOSS včetně implementace a správy komunitní verze.
Programátoři:
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c) minimálně jednoletá odborná praxe z oblasti tvorby kódu pro řešení projektů v oblasti
ICT (řízení projektů podpory a rozvoje informačního systému a služeb IT s tím
souvisejících);
d)

znalost základních programovacích nástrojů ORACLE, JAVA, MICROSOFT, pro část 1
včetně LIFERAY.

Kontaktní pracovníci pro servis:
a) ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
b) znalost komunikace v českém jazyce, resp. slovenském jazyce;
c) minimálně jednoletá odborná praxe z oblasti poskytování servisní podpory (Help desk /
Service desk).

Jako potvrzení splnění výše uvedených požadavků na řešitelský tým, bude zadavatel
akceptovat předložení:


seznamu pracovníků s uvedením funkce v řešitelském týmu u každého člena, včetně
označení zástupce manažera,



profesních životopisů všech členů řešitelského týmu,



kopií dokladů o vzdělání pro všechny členy řešitelského týmu.
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Ve strukturovaném profesním životopise bude uvedeno:
a) jméno, příjmení a titul,
b) dosažené vzdělání,
c) odborná role v týmu,
d) podrobný popis činnosti člena týmu na plnění veřejné zakázky;
e) údaj o zaměstnavateli, popř. IČO pracovníka
f)

zkušenosti / praxe v minimálním rozsahu dle požadavků specifikovaných u každé
profese výše, tzn. přehled profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné
zakázky, včetně délky praxe k datu podání žádosti o účast. Je-li u pracovníka
požadována zkušenost s obdobnou zakázkou či projektem, požaduje zadavatel, aby
účastník zadávacího řízení v rámci profesního životopisu uvedl název objednatele,
název zakázky či projektu a stručný popis zakázky či projektu,

g) jazykové schopnosti,
h) čestné prohlášení o úplnosti a pravosti údajů uvedených v příslušném profesním
životopisu,
i)

datum vypracování a vlastnoruční podpis člena řešitelského týmu,

Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že požadavek na podíl členů řešitelského
týmu na významných zakázkách, jejichž předmětem bylo statistické zpracování a statistické
úlohy (tam, kde je požadován), neznamená pouze podíl na zakázce dodávané pro Český
statistický úřad nebo jiný orgán Státní statistické služby. Statistické zpracování je uváděno v
obecném pojetí s tím, že musí být respektovány principy hromadného zpracování dat, zejména
transparentnost a opakovatelnost zpracování, dostupnost a sdílení uložených informací při
popisu a získání vstupních informací a jejich následné zpracování pro analytické účely. Tyto
principy by měla splňovat např. většina informačních systémů v podnicích, které zpracovávají
provozní informace k přípravě formalizovaných ekonomických analýz.
Zadavatel dále požaduje, aby v případě prokázání části kvalifikace jinou osobou
(poddodavatelem), odpovídalo zastoupení pracovníků poddodavatele v řešitelském týmu
rozsahu a odbornosti (platformě, statistické zpracování), v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele v souladu s § 83 zákona.

Zadavatel upozorňuje, že se dodavatel v rámci trvání smluvního vztahu zaváže zachovat
složení týmu pracovníků v souladu s požadavky stanovenými v kvalifikační dokumentaci s tím,
že osoby, kterými bude prokazováno splnění technické kvalifikace, se budou skutečně
podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. Postup v případě nutné personální změny je
uveden v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
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Příloha č. 5.1 zadávací dokumentace
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU
ZAKÁZKU
v souladu s § 74 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel: ……………... sídlem: ……………………………………IČO: ……………………
podávající nabídku pro veřejnou zakázku v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném
zadávacím řízení s názvem:
Podpora a rozvoj SIS
čestně prohlašuje, že splňuje následující způsobilost, neboť je dodavatelem:


který nemá nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště



který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla podnikání či bydliště splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

V ……………. dne…………………………

Podpis: ……………………………………………………………………………………
(osoba/osoby oprávněná/oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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Příloha č. 5.2 zadávací dokumentace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZAKNIHOVANÝCH AKCIÍCH
v souladu s § 48 odst. 7 a 9
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel: ……………... sídlem: ……………………………………IČO: ……………………

podávající nabídku na veřejnou zakázku nadlimitní zadávanou v otevřeném zadávacím řízení s
názvem:

Podpora a rozvoj SIS

čestně prohlašuje, že má vydány výlučně zaknihované akcie.

V ……………. dne…………………………

Podpis: ……………………………………………………………………………………
(osoba/osoby oprávněná/oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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