MĚSTO CHEB
ODBOR INFORMATIKY

tímto vyzývá k podání nabídky do zadávacího řízení „Realizace přechodu současné verze GINIS
Express Win na technologii databáze SQL“ formou e-poptávky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.
Zadavatel
město Cheb
se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO 00253979
Kontaktní osoba: Bc. Martin Trnka, vedoucí odboru informatiky
Telefon: +420 354 440 198
Email: trnka@cheb.cz
Typ a druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou ve smyslu § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Vymezení plnění zadávacího řízení
Předmětem plnění e-poptávky je přechod současné verze GINIS Express WIN na technologii
databáze SQL pro příspěvkové organizace města.
Jedná se o tyto organizace:
• 1. Základní škola Cheb UCR, KDF, KOF, POK, PED
• 2. Základní škola Cheb UCR, KDF, KXF, PED
• 3. Základní škola Cheb UCR, KDF, KXF, KOF, PED
• 4. Základní škola Cheb UCR, KDF, KXF, PED
• 5. Základní škola Cheb UCR, KDF, KXF, PED
• 6. Základní škola Cheb UCR, KDF, KXF, KOF, PED
• Základní škola Kostelní UCR, KDF, KXF, PED
• Základní umělecká škola Cheb UCR, PED
• Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 UCR, KDF, KXF, PED
• Mateřská škola Cheb, Malé náměstí UCR, KDF, PED, POK
• Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 UCR, KDF, PED
• Mateřská škola Cheb, 26. dubna UCR, KDF, PED, POK
• Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 UCR, KDF, PED, POK
• Západočeské divadlo v Chebu UCR, KDF, KXF, EMA, POK, PED
• Správa zdrav. a soc. služeb UCR, KDF, KXF, EMA, POK, PED
Použité zkratky modulů:
• UCR – Účetnictví a rozvrh
• KDF – Kniha došlých faktur
• KOF – Kniha odeslaných faktur
• POK – Pokladna
• PED – Předání elektronických dat
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•
•

EMA – Evidence majetku
KXF – Komunikace s bankou

Požadujeme zajištění následujících činností:
• Instalaci modulů Ginis Express SQL
• Založení nové databáze
• Administraci organizace, administraci uživatelů
• Import konfigurací
• První spuštění modulu
• Přiřazení práv přístupu do modulů, administraci interních subjektů
• Import dat do modulů (předpoklad import aktuálního roku a maximálně 5 let zpětně, dle
domluvy s vítězným dodavatelem)
• Předání a základní zaškolení v novém systému SQL
• Asistenci při prvotním provozu
Způsob podání nabídky:
Účastník může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky se nepřipouštějí.
Nabídky se podávají výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického portálu zadavatele
(EZAK).
V nabídce bude uvedena kontaktní osoba Dodavatele s e-mailem a telefonickým kontaktem pro případnou
další
komunikaci
sloužící
k
upřesnění
či
vyjasnění
informací
uvedených
v cenovém návrhu.
Lhůta pro podání nabídek:
Účastník je povinen doručit nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, což je dne 27.09.2021
v 10:30 hodin.
Požadovaný termín realizace:
Na předmět plnění bude uzavřena smlouva o poskytování služeb. Započetí poskytování služeb je
požadováno ihned po uzavření smlouvy a konec poskytování služeb je předpokládán nejpozději do
15.12.2021.
Místo plnění:
Místem hlavního plnění je sídlo zadavatele na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb,
dále pak příspěvkové organizace dle výčtu vypsaného v bodě „Vymezení plnění zadávacího řízení“
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 500.000 Kč bez DPH, předpokládaná
hodnota je stanovena na základě hodnoty obdobných veřejných zakázek.
Limitace nabídkové ceny:
Zadavatel stanoví nejvýše přípustnou nabídkovou cenu na předmět plnění veřejné zakázky ve výši 500.000
Kč bez DPH.
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V případě překročení limitace nabídkové ceny bude nabídka účastníka pro nesplnění požadavků
zadavatelem vyřazena a účastník vyloučen.
Hodnotící kritérium:
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Hodnocení proběhne prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky:
Prostřednictvím elektronického portálu zadavatele (EZAK) této veřejné zakázky je dodavatel oprávněn
podat žádost o vysvětlení zadávacích podmínek. Takové vysvětlení bude rovněž odesláno zbývajícím
osloveným dodavatelům, a to i případná vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky,
poskytnutá na základě žádosti dodavatele nebo z vlastního podnětu zadavatele.
Zadavatel umožňuje podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 4 pracovní dny před
skončením lhůty pro podání nabídek tak, aby na ně ještě v lhůtě pro podání nabídek mohl odpovědět.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do
2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost
o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí
větě.
Další podmínky zadavatele:
▪ nabídka bude zpracována v českém jazyce a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné
zakázky, které tvoří tato Výzva k podání nabídky a její přílohy,
▪ zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek a právo zrušení veřejné zakázky,
▪ všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese účastník,
▪ nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
▪ zadavatel v rámci této veřejné zakázky nebude s účastníky jednat o podaných nabídkách.

V Chebu, dne 15.09.2021

Digitálně podepsal Bc.
Martin Trnka
Datum: 2021.09.15
08:08:22 +02'00'

………………………………………………………
Bc. Martin Trnka
Vedoucí odboru informatiky

