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Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení
Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo
- Popis pot eb, které mají být
spln ním ve ejné zakázky
napln ny.
- Popis p edm tu ve ejné
zakázky.

- Popis vzájemného vztahu
edm tu ve ejné zakázky a
pot eb zadavatele.
-

edpokládaný termín
spln ní ve ejné zakázky.

Napln ní legislativní zm ny dle zákona 187/2006 Sb. o
nemocenském pojišt ní. Zavedení interaktivních formulá pro
pot eby elektronického podání SSZ.
Zavedení do proces SSZ technologii interaktivních formulá ;
Vybavení vývojového pracovišt SSZ platformou pro vlastní
vývoj a nasazení t chto formulá ;
Zajišt ní podpory pro zaškolení a praktické zvládnutí této
technologie vlastními zam stnanci;
Zajišt ní sou innosti a podpory p i napojení technologie do
informa ního systému SSZ;
Vytvo ení elektronických (interaktivních) formulá pro služby ePodání na SSZ. Vybudování podp rné (serverové) ásti ešení
elektronických formulá na stran SSZ;
Vybudování webového rozhraní pro komunikaci elektronických
formulá se systémy SSZ (podp rná ást formulá ového
ešení).
Ve ejná zakázka zadavateli eší oblast elektronického podání
s ohledem na legislativní zm ny a nár st agendy, sou asn
zajistí stabilní provoz nezbytný k dodržení zákonných lh t
zpracování podn
klient .
31.12.2016

Od vodn ní ve ejné zakázky
Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky
- Údaje uvedené
v Od vodn ní ú elnosti
ve ejné zakázky pro ú ely
edb žného oznámení.
- Popis rizik souvisejících
s pln ním ve ejné zakázky,
které zadavatel zohlednil p i
stanovení zadávacích
podmínek.

Ve ejná zakázka vytvo í pot ebný rámec pro zajišt ní
komunikace s klienty SSZ (zam stnavatelé, OSV , ob ané,
exekuto i, apod.) s ohledem na legislativní zm ny v oblasti
elektronického podání. Realizace ve ejné zakázky zajistí
používání interaktivních formulá klient m.
V p ípad nenapln ní nových zákonných úprav dojde k porušení
zákona, negativnímu vlivu na klienty a možné medializaci SSZ.

- Další informace od vod ující
elnost ve ejné zakázky.
Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní
ve ejné zakázky na dodávky, pokud požaduje1
1

Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou ve ejnou zakázku.

íloha . 4 ke Sm rnici úst edního editele SSZ . 10/2012 , O ve ejných zakázkách v eské správ sociálního
zabezpe ení

- p edložení seznamu
významných dodávek, ze
kterého vyplývá, že finan ní
hodnota všech významných
dodávek je v souhrnu
minimáln trojnásobek
edpokládané hodnoty;
-

edložení seznamu více než
í technik nebo
technických útvar ;

-

edložení popisu
technického vybavení a
opat ení používaných
dodavatelem k zajišt ní
jakosti a popis za ízení i
vybavení dodavatele
ur eného k provád ní
výzkumu;

Pln ní p edm tu ve ejné zakázky p edpokládá znalosti v oblasti
projektového ízení, procesní analýzy, architektury informa ních
systém , databází, programování.

- provedení kontroly výrobní
kapacity ve ejným
zadavatelem nebo jinou
osobou jeho jménem,
ípadn provedení kontroly
opat ení týkajících se
zabezpe ení jakosti a
výzkumu;
- vzorky, popisy nebo
fotografií zboží ur eného
k dodání;
- doklad prokazující shodu
požadovaného výrobku
vydaný p íslušným orgánem.
Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní
ve ejné zakázky na služby, pokud požaduje2
-

edložení seznamu
významných služeb, ze
kterého vyplývá, že finan ní
hodnota významných služeb
je v souhrnu minimáln
trojnásobek p edpokládané
hodnoty;

-

edložení seznamu více než
í technik i technických
útvar ;

- popis technického vybavení
a opat ení používaných
dodavatelem k zajišt ní
jakosti a popis za ízení i
2

Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou ve ejnou zakázku.

2

vybavení dodavatele
ur eného k provád ní
výzkumu;
- provedení kontroly technické
kapacity ve ejným
zadavatelem nebo jinou
osobou jeho jménem,
ípadn provedení kontroly
opat ení týkajících se
zabezpe ení jakosti a
výzkumu;
- osv
ení o vyšším stupni
vzd lání, než je
st edoškolské s maturitou, a
osv
ení odborné
kvalifikace delší než t i roky
dodavatele nebo vedoucích
zam stnanc dodavatele
nebo osob v obdobném
postavení a osob
odpov dných za poskytování
íslušných služeb;
-

edložení p ehledu
pr
rného ro ního po tu
zam stnanc dodavatele i
jiných osob podílejících se
na pln ní zakázek
podobného charakteru a
po tu vedoucích
zam stnanc dodavatele
nebo osob v obdobném
postavení;

-

ehled nástroj i
pom cek, provozních a
technických za ízení, které
bude mít dodavatel p i
pln ní ve ejné zakázky
k dispozici.

Od vodn ní p im enosti požadavk na technické kvalifika ní p edpoklady pro pln ní
ve ejné zakázky na stavební práce, pokud požaduje3

3

-

edložení seznamu
stavebních prací, ze kterého
vyplývá, že finan ní hodnota
uvedených stavebních prací
je v souhrnu minimáln
dvojnásobek p edpokládané
hodnoty ve ejné zakázky;

-

edložení seznamu více než
í technik nebo

Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou ve ejnou zakázku.

3

technických útvar ;
- osv
ení odborné
kvalifikace delší než p t let
dodavatele nebo vedoucích
zam stnanc dodavatele
nebo osob v obdobném
postavení a osob
odpov dných za vedení
realizace p íslušných
stavebních prací;
-

edložení p ehledu
pr
rného ro ního po tu
zam stnanc dodavatele i
jiných osob podílejících se
na pln ní zakázek
podobného charakteru a
po tu vedoucích
zam stnanc dodavatele
nebo osob v obdobném
postavení;

-

ehled nástroj i
pom cek, provozních a
technických za ízení, které
bude mít dodavatel p i
pln ní ve ejné zakázky k
dispozici.

Od vodn ní vymezení obchodních podmínek ve ejné zakázky na dodávky a ve ejné
zakázky na služby ve vztahu k pot ebám ve ejného zadavatele a k rizik m souvisejícím
s pln ním ve ejné zakázky, pokud4
- je stanovena lh ta splatnosti
faktur delší než 30 dn od
data vystavení faktury;
- je požadováno pojišt ní
odpov dnosti za škodu
zp sobenou dodavatelem
etím osobám ve výši
esahující dvojnásobek
edpokládané hodnoty
ve ejné zakázky;
- je požadována bankovní
záruka vyšší, než je 5 %
ceny ve ejné zakázky;
- je požadována záru ní lh ta
delší než 24 m síc ;
- je stanovena smluvní pokuta
za prodlení dodavatele vyšší
než 0,2 % z p edpokládané
hodnoty ve ejné zakázky za
4

Vzhledem k zásadnímu významu p edm tu VZ pro zadavatele i
pro jeho klienty je t eba zajistit jeho spln ní ve stanovených
termínech. V p ípad v asného nezapracování zákonných úprav
nebo nedodržení zákonných termín pro ízení hrozí zadavateli

Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou ve ejnou zakázku.

4

každý den prodlení;

soudní spory.

- je stanovena smluvní pokuta
za prodlení zadavatele
s úhradou faktur vyšší než
0,05 % z dlužné ástky za
každý den prodlení;
- jsou stanoveny jiné
obchodní podmínky, než
jsou uvedeny výše.
Od vodn ní vymezení technických podmínek ve ejné zakázky ve vztahu k pot ebám
ve ejného zadavatele a k rizik m souvisejícím s pln ním ve ejné zakázky5
Technická podmínka

Od vodn ní technické podmínky

- Formát datové v ty - XML

Kompatibilita se systémy SSZ

- Technologie využívané
moduly oblasti vstupu a
výstupu

Dodržení standard

- Podpora r zných opera ních
systém

Formulá e jsou ur eny k použití široké ve ejnosti. Použití
interaktivních formulá musí být umožn no maximálnímu po tu
klient SSZ.

SSZ, kompatibilita se systémy SSZ

Od vodn ní stanovení základních a díl ích hodnotících kritérií ve vztahu k pot ebám
ve ejného zadavatele
Hodnotící kritérium

Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium nejnižší
celkovou nabídkovou cenu.

Od vodn ní p im

enosti stanovení díl ích hodnotících kritérií6

Díl í hodnotící kritérium

Od vodn ní

Od vodn ní

edpokládané hodnoty7

Hodnota

Od vodn ní

-

5
Organizátor vyplní pouze ta pole, která jsou relevantní pro danou ve ejnou zakázku. V p ípad ve ejné zakázky na stavební
práce od vodní organizátor jen technické podmínky, které vymezil v zadávacích podmínkách nad rozsah technických
charakteristik, popis a podmínek provád ní stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona.
6
Organizátor od vodní p im enost stanovení díl ích hodnotících kritérií, pokud použije hodnotící kritérium ekonomická
výhodnost nabídky a pokud díl í hodnotící kritérium nabídková cena má nižší váhu než 60 % u ve ejných zakázek na služby,
nebo 80 % u ve ejných zakázek na dodávky a stavební práce.
7
Organizátor vypl uje pouze u významné ve ejné zakázky (ve ejná zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota iní nejmén
300 000 000 K ). Toto od vodn ní musí obsahovat informace rozhodné pro stanovení p edpokládané hodnoty ve ejné zakázky
a zp sob stanovení p edpokládané hodnoty ve ejné zakázky.

5

