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656 06 Brno
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ISDS: ugbaiq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona
Veřejná zakázka na služby
„Outsourcing role Hlavního architekta IT 2022“
Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), vyjma ust. § 27 a 219 ZZVZ a dále § 6 ZZVZ, podle
kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace, a vzhledem k povaze a smyslu zakázky zásady sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ,
a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této výzvě.

I. Údaje o zadavateli
Úřední název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární zástupce:
Kont. osoba:
Č.j.:

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu
Brno, Hroznová 63/2, PSČ 603 00
00020338
CZ00020338
Ing. Daniel Jurečka, ředitel
Jana Wágnerová, odd. veřejných zakázek
UKZUZ 133783/2022

II. Předmět zakázky
2.1 Předmět zakázky
NIPEZ:
CPV kód:

59 - Poradenství a služby pro informační technologie
72224100- 2 - Plánování implementace systémů
72222000- 7 - Strategické revize IS nebo technologií a jejich plánování
72223000- 4 - Hodnocení požadavků informačních technologií

Předmětem veřejné zakázky je výkon role hlavního IT architekta externím dodavatelem a
zajištění nezávislého návrhu architektury IT a její koncepce. Předmět plnění je vymezen v
závazném vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Očekávaný rozsah prací
souvisejících s výkonem role hlavního architekta je 225 člověkodní/ 1 kalendářní rok.
Zadavatel upozorňuje, že dodavatel pro účast v tomto zadávacím řízení musí splňovat
podmínku nezávislosti dle čl. 2.10 závazného vzoru smlouvy. Pokud tato podmínka nebude
naplněna, bude to důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
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2.2 Technická specifikace předmětu plnění je upřesněna v Příloze č. 1.

III. Platební a obchodní podmínky







3.1 Platební podmínky
Splatnost faktur bude 15 dnů po doručení elektronické faktury zadavateli
na emailovou adresu podatelna@ukzuz.cz.
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (CZK) bez DPH a včetně DPH
a výše DPH, musí obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky a musí být cenou
pevnou, konečnou a nepřekročitelnou, může být změněna pouze za podmínky, že
během zadávacího řízení dojde ke změně sazby DPH.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo rámcové smlouvy a prováděcí
smlouvy a zadavatelem písemně odsouhlasený počet hodin vynaložených na
každou fakturovanou službu (Výkaz poskytnutých služeb). V případě, že faktura
nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti
zpět účastníku k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného
dokladu.
Zálohy či jakékoliv jiné platby předem na plnění veřejné zakázky nebudou poskytnuty.
3.2 Obchodní podmínky











Součástí smlouvy bude prohlášení o akceptaci veškerých požadavků a podmínek
zadavatele uvedených v této výzvě a nabídce účastníka, v případě rozporu mezi údaji
uvedenými ve smlouvě, výzvě k podání nabídek a nabídce bude mít text výzvy k podání
nabídek přednost.
Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním konečného znění oboustranně
uzavřené smlouvy s jejími nedílnými součástmi a dodatky v souladu s platnými
právními předpisy.
Účastník zřetelně vyznačí ve smlouvě ty části, jež považuje za obchodní tajemství či
konstatuje, že žádná část smlouvy není považována za obchodní tajemství. Za obchodní
tajemství nemůže být nikdy považována výše ceny za poskytnuté plnění a další
skutečnosti nenaplňující definici § 504 občanského zákoníku.
Vítězný dodavatel se zavazuje, že před podpisem smlouvy předloží pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu pro pojistná nebezpečí s limitem pojistného plnění
nejméně ve výši 5.000.000,- Kč.
Smlouva, která musí být uveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákona o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
Veškeré obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v
závazném textu smlouvy obsaženém v příloze této výzvy. Dodavatel ve své nabídce
předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jej zastupovat. Pokud za
dodavatele jedná jiná osoba odlišná od osoby k tomu oprávněné dle údajů uvedených v
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obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku, musí být součástí nabídky plná moc
opravňující tuto osobu k jednání za dodavatele.
Dodavatel není oprávněn měnit a doplňovat závazný text smlouvy na jiných, než k tomu
určených místech (zejména identifikační údaje dodavatele, údaje o nabídkové ceně,
případně další výslovně požadované údaje).

IV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena 1.900.000,- Kč bez
DPH.

V. Doba a místo plnění
Doba plnění: od 1.10.2022 do vyčerpání částky ve výši 1.900.000 Kč bez DPH.
Místo plnění zakázky: ÚKZÚZ, Odbor informatiky, Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 –
Ruzyně

VI. Zpracování nabídkové ceny a hodnocení nabídek
Kompletní a včas doručené nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí dle kritéria
ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
Při výběru nejvhodnější nabídky bude u došlých nabídek hodnocena:
- nabídková cena za 1 hod. práce v Kč včetně DPH s váhou 60 %
- zadání praktické úlohy s váhou 30 %
- osobní pohovor s váhou 10%
Účastníci stanoví výši nabídkové ceny pro veřejnou zakázku bez DPH, DPH a s DPH.

a) Dílčí kritérium č. 1 „Nabídková cena“
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí hodinová sazba za poskytování
služeb dle smlouvy. Nabídková cena bude vyplněna do návrhu smlouvy. Nabídková cena bude
uvedena v Kč. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na práce a činnosti vyplývající pro dodavatele
z této výzvy k podání nabídek a dále veškeré náklady, o kterých dodavatel podle svých
odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení celého
předmětu veřejné zakázky nezbytné.
Hodinová sazba uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou.
V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude nabídková cena stanovena jako
nejvýše přípustná.
V rámci dílčího kritéria „Nabídková cena“ bude zadavatel hodnotit hodinovou sazbu
dodavatele. Jako vhodnější bude hodnocena nabídka toho dodavatele, jehož hodinová sazba v
Kč bez DPH bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních dodavatelů. Nejvhodnější nabídka
obdrží v tomto kritérium 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle následujícího vzorce:
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POČET BODŮ DÍLČÍHO KRITÉRIA =

Nejnižší nabídková cena
---------------------------------- * 100
Hodnocená nabídková cena

Následně bude počet bodů dosažený každým dodavatelem přepočten váhou tohoto dílčího
hodnotícího kritéria.
Dílčí kritérium č. 2 „Zadání praktické úlohy“
Cílem praktické úlohy bude ověření, zda osoba navržená na pozici hlavního architekta ovládá
architektonický rámec TOGAF, modelovací notace ArchiMate a jiné UML notace, nástroj
SPARX Enterprise Architect, zejména systém pro řízení verzí SVN a databázové repository
SPARX Enterprise Architect v MS SQL. Zároveň bude v rámci úlohy ověřena základní znalost
kontejnerizačních technologií Docker a Kubernetes.
Zadání praktické úlohy proběhne na adrese zadavatele Ztracená 1099/10, Praha 6 – Ruzyně
za osobní účasti osoby ucházející se o pozici hlavního architekta, přičemž se předpokládá délka
trvání max. 4 hodin. Konkrétní termín zadání praktické úlohy bude dohodnut mezi kontaktní
osobou zadavatele a kontaktní osobou dodavatele uvedenou v nabídce dle časových možností
dotčených osob.
Praktická úloha se bude skládat z 3 dílčích částí, přičemž za realizaci každé dílčí části bude
přidělen odpovídající počet bodů dle úspěšnosti vyřešení dané části:
- instalace a konfigurace nástrojů (min. 0 dílčích bodů nejhorší a max. 10 dílčích bodů
nejlepší),
- vytvoření architektonického modelu (min. 0 dílčích bodů nejhorší a max. 15 dílčích bodů
nejlepší),
- synchronizace modelu (min. 0 dílčích bodů nejhorší a max. 15 dílčích bodů nejlepší).
Za praktickou úlohu je možné získat celkem max. 40 dílčích bodů.
Za nejvhodnější nabídku v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude považována
nabídka s nejvyšším počtem získaných dílčích bodů. Tato nabídka obdrží v tomto kritériu 100
bodů. Ostatní nabídky obdrží body dle následujícího vzorce:

POČET BODŮ DÍLČÍHO KRITÉRIA =

hodnocená bodová hodnota
(hodnocený počet dílčích bodů)
------------------------------------------------ * 100
hodnota bodově nejvýhodnější nabídky
(nejvyšší počet dílčích bodů)

Následně bude počet bodů dosažený každým dodavatelem přepočten váhou tohoto dílčího
hodnotícího kritéria.
Dílčí kritérium č. 3 „Osobní pohovor“
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatel ověřovat a hodnotit znalosti,
schopnosti a osobnostní předpoklady osoby navržené pro výkon role hlavního architekta.
Předmětem pohovoru bude zejména diskuze nad minulou praxí dodavatele, jeho životopisem a
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motivací k výkonu pozice hlavního IT architekta zadavatele. Dále bude ověřena znalost
architektury eGovernment, architektonického rámce národní architektury a znalost základních
evropských a národních architektonických principů.
Pohovor se uskuteční na adrese zadavatele Ztracená 1099/10, Praha 6 – Ruzyně za osobní
účasti osoby ucházející se o pozici hlavního architekta, přičemž se předpokládá délka trvání
cca 60 minut. Zadavatel si vyhrazuje právo z osobního pohovoru pořídit kromě zápisu rovněž
audio či video záznam. Konkrétní termín pohovoru bude dohodnut mezi kontaktní osobou
zadavatele a kontaktní osobou dodavatele uvedenou v nabídce dle časových možností
dotčených osob, přičemž pohovor nemusí proběhnout ve stejný den jako zadání praktické
úlohy.
Dodavatel bude hodnocen na škále 0 – 100 dílčích bodů. Za nejvhodnější nabídku v rámci
tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude považována nabídka s nejvyšším počtem získaných
dílčích bodů. Tato nabídka obdrží v tomto kritériu 100 bodů. Ostatní nabídky obdrží body dle
následujícího vzorce:
TAB. HODNOCENÍ:
vyhovuje nejlépe
vyhovuje velmi dobře
vyhovuje dobře
vyhovuje uspokojivě
nevyhovuje

100 bodů
75 bodů
50 bodů
25 bodů
0 bodů

Následně bude počet bodů dosažený každým dodavatelem přepočten váhou tohoto dílčího
hodnotícího kritéria.
Výčet hodnotících kritérií včetně příslušných vah je uveden v tabulce č. 1.

Tabulka. č. 1
Parametr

Váha v %

Způsob hodnocení

Nabídková hodinová cena v Kč
vč. DPH

60%

dle vzorce

Zadání praktické úlohy

30%

dle vzorce

Osobní pohovor

10%

dle přidělených bodů

Následně bude počet bodů dosažený každým dodavatelem přepočten váhou tohoto dílčího
hodnotícího kritéria.
Skutečná výše bodů = počet bodů kritéria × váha kritéria.
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b) Celkové hodnocení
Výsledné hodnocení je dáno součtem bodů získaných v rámci jednotlivých kritérií.
Pro případ, že nabídky dvou či více dodavatelů získají stejné výsledné hodnocení, je rozhodující
počet bodů získaných v rámci kritéria cena.
Při hodnocení se stanoví pořadí hodnocených nabídek.

Zadavatel posoudí splnění technických požadavků dle čl. II. této výzvy a kvalifikačních
požadavků dle článku VII. této výzvy (dále jen „požadavky“) pouze u účastníka, jehož nabídka
bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. V případě, že účastník nesplní výše uvedené
požadavky, bude zadavatelem vyloučen a zadavatel přikročí k posouzení splnění výše
uvedených požadavků u účastníka, jehož nabídka se umístí v rámci hodnocení za nabídkou
účastníka vyloučeného.
Zadavatel uzavře smlouvu s tím účastníkem, jehož nabídka bude na základě hodnotících
kritérií pro zadavatele nejvýhodnější.

V případě, že takto vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu (nebo
smlouvy), vyzve zadavatel k uzavření této smlouvy dodavatele, který se umístil
za dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku.

V případě doručení pouze jedné nabídky/nebo pokud pro hodnocení zbyde jen jedna nabídka,
hodnocení provedeno nebude.

VII. Kvalifikační doklady
Účastník musí splnit tyto kvalifikační požadavky:
7.1 Profesní způsobilost a základní způsobilost:
Podáním nabídky dodavatel prohlašuje, že splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 ZZVZ.
V opačném případě je dodavatel povinen na tuto skutečnost zadavatele bezodkladně upozornit.
Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:


kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,



kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu celému předmětu
veřejné zakázky (Výpis z Živnostenského rejstříku apod.).

Prokázání splnění profesní způsobilosti může být účastníkem doloženo rovněž výpisem
ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
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7.2 Technické kvalifikační předpoklady:
Kvalifikační požadavky na hlavního architekta:
- požadované profesní zkušenosti:
o min. 5 let zkušeností s IT architekturou,
o min. 5 let zkušeností s návrhem systémů a aplikací,
o min 3 roky zkušeností s návrhem obslužných procesů (ITIL a business procesů), z toho
min. 1 rok zkušeností s návrhem těchto procesů v nástroji SPARX System Enterprise
Architect,
o zkušenost s návrhem a implementací nástroje pro podporu Enterprise Architektury
v podobě architektonického repozitáře;
o výkon role architekt řešení alespoň na třech (3) projektech zajišťujících dodávku a
implementaci software řešení;
o výkon role architekt řešení alespoň na jednom (1) projektu implementujícím centrální
komunikační a integrační sběrnici ESB dle standardů SOA,
o znalost kontejnerizačních a cloudových technologií, technická znalost
Docker/Kubernetes /min. 1 projekt/,
o znalost notací a technik pro návrh a dokumentaci architektury zejména ArchiMate,
UML, a BPMN /min. 1 projekt/.
- požadované certifikace:
o ITIL Foundation v. 3 nebo vyšší,
o TOGAF Foundation nebo vyšší.
Dodavatel ve své nabídce předloží strukturovaný profesní životopis osoby /příloha č. 3/
ucházející se o pozici hlavního architekta a kopii požadovaných certifikátů. Ze životopisu musí
vyplývat splnění požadavků zadavatele, zejména pak prokázání praxe a zkušeností v oboru
uvedením konkrétních pozic či projektů, na nichž se hlavní architekt v požadovaném období
podílel. Zadavatel doporučuje pro profesní životopis využít vzorovou šablonu uvedenou v
příloze č. 3 této výzvy a požadované informace zpracovat v co největší možné míře detailu.
Zadavatel stanoví, že výše uvedené kvalifikační požadavky nemohou být prokázány více
osobami kumulativně. Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoba, prostřednictvím které
dodavatel prokazuje kvalifikaci, fakticky přímo podílela na realizaci veřejné zakázky.
Vybraný dodavatel není oprávněn provádět činnosti, které jsou předmětem této veřejné zakázky
prostřednictvím jiné osoby, než která splní požadovanou kvalifikaci a to po celou dobu trvání
veřejné zakázky.
Dodavatel předkládá kopie dokladů k prokázání splnění kritérií kvalifikace, a to v českém či
slovenském jazyce. Požadovanou certifikaci je možné rovněž prokázat dokladem v anglickém
jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie
dokladů či dokumentů, a to během ústního pohovoru.

VIII. Formální náležitosti a obsah nabídky
Zadávací řízení, korespondence a dokumenty související se zadávacím řízením budou v českém
nebo slovenském jazyce.
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Nabídka bude obsahovat:
1. krycí list – základní údaje o účastníkovi, účastník použije vzor Krycího listu, jež tvoří
Přílohu č. 4 této výzvy,
2. nabídková cena včetně její kalkulace bez DPH, DPH a s DPH,
3. kvalifikační doklady dle bodu VII. výzvy, viz Příloha č. 3,
4. požadavky účastníka na zadavatele pro spolupůsobení při realizaci zakázky,
5. návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem účastníka viz Příloha č.2.

Údaje o kontaktních osobách je zadavatel oprávněn zpracovávat v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně údajů – GDPR) a to konkrétně dle čl. 6 písm.
c) Nařízení, neboť zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající
ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Lhůta a místo pro podání nabídky
Účastník nabídku podává elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK na
elektronické adrese:
https://zakazky.eagri.cz/vz00017196

tak, aby byla vložena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, která končí dne
stř. 24. 8. 2022 v 9.00 hod.
Zadání praktické úlohy a osobní ústní pohovory proběhnou v termínu ode dne po. 5.9.
– pá. 9. 9. 2022.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo
elektronický nástroj E-ZAK.
Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v
uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici zde
https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf.
Účastník je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části
zadávací dokumentace včetně příloh).
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve lhůtě nejméně 2
pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele EZAK, na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích
podmínek. Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může
být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.
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X. Otevírání nabídek a hodnocení nabídek
a) Otevírání nabídek bude provedeno ihned po vypršení lhůty pro podání nabídek.
b) O výsledku hodnocení nabídek budou účastníci vyrozuměni prostřednictvím profilu
zadavatele E-ZAK.

XI. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zrušit zadání zakázky,
b) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem,
c) opakovat výzvu k podání nabídky s jinými účastníky, pokud žádná nabídka nesplní
požadavky a účel zadávacího řízení,
d) nehradit jakékoliv náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s jeho účastí
v zadávacím řízení, tj. s vypracováním a předložením nabídky,
e) zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, pokud nebude žádost
o vysvětlení podána včas.

Příloha: č. 1 Předmět plnění
č. 2 Návrh smlouvy
č. 3 Profesní životopis
č. 4 Krycí list

V Brně dne: 4.8.2022

ČR – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ing. Daniel Jurečka, ředitel
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