VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
dle § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a
účinném znění (dále též „ZZVZ“) v kombinaci s ust. § 63 odst. 4 ZZVZ
(dále jen „Výzva“)

Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – část 3 – Integrace systému WebCall

Veřejná zakázka „Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov“ je spolufinancována v rámci
projektu
„Rozvoj
služeb
eGovernmentu
města
Český
Krumlov“,
reg.
č.
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006341, na který je zadavateli poskytnuta podpora v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, 28. Výzva – Specifické informační a
komunikační systémy a infrastruktura II. - SC 3.2
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1 Základní údaje o veřejné zakázce
Zadavatel:

město Český Krumlov
se sídlem: náměstí Svornosti 1, 381 01 Český
Krumlov
IČO: 00245836, DIČ: CZ00245836
Zastoupený: Mgr. Daliborem Cardou, starostou
města

(dále jen „zadavatel“).
Kontaktní osoba:
Ing. Kristýna Čábelová
e-mail: kristyna.cabelova@ckrumlov.cz
tel.: 380 766 706
Právní charakter:
Veřejná zakázka na dodávky (dále jen „veřejná
zakázka“) v nadlimitním režimu rozdělená na více
samostatných částí, kdy tato část zakázky je
zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen
„JŘBU“) s odkazem na ust. § 63 odst. 3 písm. b)
ZZVZ v kombinaci s ust. § 63 odst. 4 ZZVZ.
Název veřejné zakázky:
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český
Krumlov – část 3 – Integrace systému WebCall
Dostupnost Zadávací dokumentace dle § Tato Výzva včetně její Přílohy č. 1 není uveřejněna
96 ZZVZ
na profilu zadavatele a bude zaslána pouze
oslovenému dodavateli.
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2.1

Východiska realizace veřejné zakázky a právní charakter veřejné zakázky
Východiska a cíle veřejné zakázky

Zadavatel je základním územním samosprávným celkem a jako takový je povinen zadat nadlimitní
zadávací řízení v režimu ZZVZ.
Zadavatel je příjemcem dotace v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu města Český
Krumlov“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006341 (dále jen „projekt“).
Projekt připraví prostředí pro sdílení elektronických služeb v rámci portálových prostředí včetně
možnosti elektronického podání využitím elektronických formulářů, zajistí bezpečné a
důvěryhodné prostředí pro výkon eGovernmentových služeb, doplní prvky pro bezpečnost a zajistí
odpovídající úroveň síťové infrastruktury. Projekt si tak klade za cíl posílit infrastrukturu,
konsolidovat ICT, podpořit standardizaci informačního systému města a zajistit potřebnou úroveň
poskytování nejen elektronických služeb. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti
činnosti organizací města, přístupnosti služeb a zajištění nezbytné bezpečnosti. Projekt zároveň
vytváří podmínky, aby v dalším kroku po zefektivnění řízení procesů v rámci organizací města došlo
k významným úsporám na kapacitách či zdrojích města.
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Sdílí se elektronické služby, využívá se centrálních služeb eGovernmentu a doplní se infrastruktura
pro uskutečnění záměrů. S tímto projektem budou sladěné další klíčové projekty zadavatele, které
spolu tvoří logický celek.
Projekt respektuje celostátní strategie a využívá jich ve svůj prospěch. Je s nimi komplementární a
využívá centrálních služeb produkovaných státem. Je zároveň v souladu se strategickým
dokumentem Digitální strategie města Český Krumlov, který udává základní směřování města při
využívání moderních technologií, určuje strategické priority a cíle a v neposlední řadě uvádí
základní principy, kterými se město řídí při pořizování a provozu informačních technologií.
Jedním z poptávaných řešení (mimo tuto část veřejné zakázky) je realizace Městského portálu
občana spočívající mimo jiné v integraci portálu s rezervačním systémem WebCall (dále jen
„řešení“). V předchozí větě uvedené řešení tedy bude napojeno na stávající ICT systémy (ICT
infrastrukturu) zadavatele, aby mohlo být funkční, a současně aby mohlo naplnit cíle projektu.
Předmětem této části zakázky je tudíž uzavření rámcové dohody o součinnosti, na základě které
bude realizováno napojení řešení na stávající ICT infrastrukturu zadavatele – zadavatelem
provozovaný systém WebCall.
2.2

Odůvodnění použití JŘBU pro tuto část zakázky

Zadavatel může v souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ použít JŘBU, pokud veřejná zakázka
může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť z technických důvodů neexistuje
hospodářská soutěž. S ohledem na předmět této části veřejné zakázky je zjevné, že zadavatel
nemůže poptat napojení dodávaného řešení v rámci projektu na stávající ICT infrastrukturu
zadavatele bez spolupráce s dodavatelem systému WebCall, který je nedílnou součástí napojované
ICT infrastruktury zadavatele na dodávané řešení. Stávající dodavatel systému WebCall je tak
osloven pro zajištění kompatibilního rozhraní ze systému WebCall směrem k dodávanému řešení
v rámci projektu.
S ohledem na výše uvedené zadavatel konstatuje, že je rovněž naplněna podmínka ve smyslu ust.
§ 63 odst. 4 ZZVZ, že nelze využít jiného postupu a že zadavatel nestanovil zadávací podmínky
veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž, naopak, zadavatel za pomoci plnění z této
části veřejné zakázky umožňuje soutěžit dodávané řešení Městského portálu občana v otevřeném
řízení.
3
3.1

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Obecné vymezení předmětu této části veřejné zakázky

Předmětem této části veřejné zakázky je:
Uzavření rámcové dohody o součinnosti, na základě které budou uzavírány s vítězným
dodavatelem dílčí smlouvy/objednávky, jejichž předmětem bude poskytnutí součinnosti zadavateli
k integraci systému WebCall provozovaného a užívaného městem Český Krumlov s ICT řešením
Městského portálu občana dodaným vítězným dodavatelem – vítězem veřejné zakázky „Rozvoj
služeb eGovernmentu města Český Krumlov – část 8 – Městský portál občana (Portál
Krumlováka)“.
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Integrace bude probíhat za podmínek dále stanovených v návrhu rámcové dohody o součinnosti
uvedeném v příloze č. 2 Zadávací dokumentace, která je přílohou č. 1 k této Výzvě.
3.2

Vymezení předmětu veřejné zakázky dle CPV kódu

48000000-8 Balíky programů a informační systémy
48900000-7 Různé balíky programů a počítačové systémy
3.3

Další podmínky stanovené k plnění předmětu veřejné zakázky

Podrobnosti k plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích
přílohách, jež jsou její nedílnou součástí (dále jen „zadávací dokumentace“), která tvoří Přílohu č.
1 této Výzvy.
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Doba a místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění:
Místem plnění je adresa sídla zadavatele.
Termín plnění:
Rámcová dohoda o součinnosti je uzavírána na dobu určitou, do jejího splnění, které se řídí
harmonogramem uvedeným v příloze č. 2 rámcové dohody o součinnosti. Ke splnění rámcové
dohody o součinnosti, resp. všech dílčích smluv/objednávek na základě rámcové dohody o
součinnosti uzavřených, musí dojít nejpozději do konce projektu, který se předpokládá k datu 15.
4. 2021.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsob jejího stanovení

Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 35 000,- Kč bez DPH.
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Průběh JŘBU:

Jednání v rámci JŘBU proběhne písemnou formou, prostřednictvím e-mailu.
Zadavatel si vyhrazuje právo uskutečnit i pouze jediné (tj. první) jednání.
Zadavatel si vyhrazuje právo uskutečnit případná další kola jednání opět písemnou formou (emailem).
Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k ústnímu jednání, pokud se v průběhu tohoto
jednacího řízení bez uveřejnění ukáže, že písemná forma jednání nepostačí k úspěšnému vedení
jednání.
Za tímto účelem se dodavatel vyzývá, aby poslal své připomínky k zadávací dokumentaci včetně
jejích příloh, písemně, a to nejlépe v režimu změn připomínkovaných dokumentů.
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Dodavatel
doručí
své
připomínky
písemně
prostřednictvím
e-mailu:
kristyna.cabelova@ckrumlov.cz nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení této Výzvy.
Zadavatel následně doručené připomínky vypořádá a dokumenty zašle e-mailem na dodavatele
(na e-mail, ze kterého byly zadavateli doručeny) k dalšímu jednání. Pokud dodavatel žádné další
připomínky mít nebude, bude se zadavatelem domluvena lhůta pro podání nabídky.
Předmětem jednání je tedy zejména vyjasnění technické specifikace předmětu veřejné zakázky ve
smyslu projednání návrhů dodavatele v jednotlivých detailech, projednání rámce smluvních
podmínek uvedených rámcové dohodě o součinnosti, zejména těch, které by měly dle názoru
dodavatele příznivý dopad na nabídkovou cenu.
Výsledkem jednání bude konečný návrh zadávací dokumentace včetně jejích příloh.
Zadavatel může v průběhu JŘBU do uplynutí lhůty pro podání nabídek měnit zadávací podmínky
uvedené v této Výzvě a její Příloze č. 1. Změněné zadávací podmínky však musí nadále splňovat
podmínky pro použití JŘBU.
Korespondence mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci jednání bude archivována. Z jednání
bude pořízen zadavatelem protokol.
Po ukončení jednání bude dodavatel vyzván zadavatelem k podání nabídky ve lhůtě dojednané na
jednání; součástí výzvy k podání nabídky bude konečný návrh zadávací dokumentace včetně jejích
příloh. Po podání nabídek bude zadavatel postupovat v souladu s § 107 a násl. ZZVZ.

Přílohy Výzvy:
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace včetně příloh:
-

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Vzor čestného prohlášení

-

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – návrh rámcové dohody o součinnosti

V Českém Krumlově dne

Za zadavatele
Mgr. Dalibor Carda, starosta
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