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I.
Smluvní strany
Univerzita Palackého v Olomouci
zřízená zákonem č. 11111998 Sb. , o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
se sídlem:
619 89 592
IČO:
CZ 619 89 592
DIČ:
bankovní spojení:
Objednatel:
veřejná vysoká škola

č.ú:

rektor:
soba oprávněná jednat
ve věcech technických:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

(dále jen " Objednatel")

a
Poskytovatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

statutární orgán:
zapsán v obchodním

rejstříku

bankovní spojení:

ANETE spol. s r.o .
Okružní 834/29a, Lesná, 638 00 Brno
46970126
CZ46970126
Ing . Tomáš Hájek, jednatel
vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C,
vložka 7172

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických :

(dále jen " Poskytovatel")
níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 8912012
Sb ., občanský zákoník v účinném znění (dále jen " občanský zákoník") tuto:

uzavřeli

smlouvu o poskytování služeb specializovaného elektronického nástroje
pro nákup potravin (dále též jako "smlouva")
ll.
Předmět smlouvy
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Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat za úplatu pro
1.
Objednatele služby provozovatele specializovaného elektronického nástroje pro nákup
potravin , v rozsahu přílohy č . 1 a 2 této smlouvy (dále jen "elektronický nástroj"), a to
konkrétně :

a) Poskytovatel zajistí pro Objednatele služby elektronického nástroje
certifikovaného ve vztahu k funkcionalitě i k provozním prostředí Poskytovatele
(alespoň v rozsahu certifikace dle vyhlášky č. 9/2011 Sb. v rozsahu skupin 1-15)

b) Poskytovatel zajistí pro Objednatele uživatelskou dostupnost 24/7 (pro
Objednatele , jakožto zadavatele konkrétních zakázek i zájemce/uchazeče)
prostřednictvím běžného webového prohlížeče od převzetí el. nástroje pro ostrý
provoz do konce platnosti smlouvy
c)

Poskytovatel zajistí neomezený dálkový on-line přístup do produkčního
a jednotlivé
prostředí el. nástroje zajišťujícího fungování pro Objednatele
internetového rozhraní od okamžiku
prostřednictvím
zájemce/uchazeče
registrace Objednatele v elektronickém nástroji po dobu platnosti této smlouvy

d) Poskytovatel zajistí pro Objednatele proškolení a podporu příslušných
zaměstnanců Objednatele v rozsahu alespoň dle bodu h) tohoto odstavce.
e) Do 3 měsíců od podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou provede
Poskytovatel požadovaná nastavení a předá Objednateli elektronický nástroj
k plnému užívání v rozsahu dle této smlouvy, včetně registrace Objednatele
v systému elektronického nástroje, o čemž bude sepsán předávací protokol.
Současně je Poskytovatel povinen dodržet harmonogram, jenž je součástí této
smlouvy jako její příloha č. 3.
f)

Poskytovatel provede zaškolení
provoz systému.

příslušných zaměstnanců

Objednatele pro

g) Elektronický nástroj Poskytovatele vhodným způsobem zajistí uchování
dokumentace o nákupu potravin po dobu čtyř (4) let od objednávky, uzavření
smlouvy, její změny nebo od zrušení výběrového řízení prováděné
v elektronickém nástroji.
h) Poskytovatel je povinen poskytovat podporu

alespoň

v následujícím rozsahu:

a. podpora pro veškeré uživatele služeb el. nástroje (Objednatel i
zájemci/uchazeči) prostřednictvím telefonu a elektronické pošty
minimálně v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod. , a to od okamžiku
spuštění elektronického nástroje až po konec platnosti smlouvy,
b. telefonická podpora pro všechny uživatele služeb (tato podpora
být Objednatelem požadována pouze v pracovní dny),

může
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i)

Objednatel požaduje související služby zahrnující také:
a. napojení na stávající

informační

systém Kredit 8.1. Objednatele,

b. umoznen1 editace oprávnění
elektronického nástroje
c.

jednotlivých

a prvotní nastavení uživatelských rolí a
k cca 1O uživatelům dle požadavků Objednatele,

vytvoření

osob

správcem

přiřazení těchto

d. nastavení a propojení jednotlivých modulů , pokud dodané
obsahuje více samostatných modulů,

rolí

řešení

e. uživatelské školení v rozsahu a délce trvání odpovídající náročnosti
dodaného řešení (min. 20 hodin) se zohledněním úrovně využití
funkcionalit produktu dle uživatelských rolí tak, aby proškolení
zaměstnanci Objednatele byli následně schopní elektronický nástroj
aktivně používat.
f.

Uživatelskou

dokumentaci

pro

uživatele

{Objednatele

zájemce/uchazeče),

g. Objednatel požaduje, aby Poskytovatel zpracoval, jako nástavbu
manuálu, e-leaming nebo instruktážní videa pro zájemce/uchazeče o
veřejné zakázky zadávané prostřednictvím el. nástroje.
Bližší specifikace místa a požadovaného rozsahu poskytovaných služeb dle této smlouvy je
uvedena ve specifikaci předmětu plnění, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její
příloha č. 1.
2. Poskytovatel se zavazuje provést i služby nevyplývající výslovně z této smlouvy v případě,
že jejich se stane nezbytnou k dosažení účelu sledovaného touto smlouvou .
3. Poskytovatel je povinen provádět služby na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných
termínech a Objednatel je povinen za řádně provedené služby zaplatit Poskytovateli
sjednanou cenu v souladu s touto smlouvou.
4. Poskytovatel je povinen provádět služby v souladu se svojí Nabídkou ze dne 6. 1O. 2016,
která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2.

111.

Termíny

plnění

1. Služby dle této smlouvy budou prováděny v těchto termínech:
zahájení poskytování služeb: po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou
skončení

poskytování služeb: doba

neurčitá
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IV.
Cena

Cena za poskytování služeb je stanovena jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje
1.
veškeré náklady Poskytovatele na poskytování služeb. Takto stanovená cena je platná a
zaručená po celou dobu trvání smlouvy.
2.

Cena činí :
Poplatek měsíční z objemu nákupu (všech skladových příjmů)

2,37%

Platby budou probíhat měsíčně a datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den
daného měsíce . K ceně bude připočtena DPH podle platných právních předpisů .

v.

Platební podmínky

1. Cena bude hrazena bezhotovostním převodem na základě Poskytovatelem vystavených
a Objednateli prokazatelně doručených daňových dokladů - faktur. První fakturu je
Poskytovatel oprávněn vystavit za řádně poskytnuté plnění dle této Smlouvy, až za celý
kalendářní měsíc ostrého provozu elektronického nástroje v rozsahu dle této smlouvy
Objednatelem. Přílohou této faktury musí být oboustranný datovaný předávací protokol
potvrzený osobami oprávněnými ve věcech technických za smluvní strany o zahájení
ostrého provozu elektronického nástroje dle této smlouvy při zajištění a ověření všech
požadavků a funkcionalit uvedených v příloze č. 1 a 2 této smlouvy a výčtu provedených
nákupů. Další faktury je Poskytovatel oprávněn vystavit vždy 1x měsíčně , vždy za uplynulý
kalendářní měsíc, a to po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, kdy přílohou této faktury
bude výčet Objednatelem provedených nákupů přes elektronický nástroj. Každý daňový
doklad (fakturu) Poskytovatel doručí Objednateli vždy ve dvojím vyhotovení do 15 dnů od
vzniku práva fakturovat. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího prokazatelného
doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované
částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy.
2. Každý daňový doklad- faktura Poskytovatele- musí mít náležitosti daňového a účetního
dokladu podle účinných právních předpisů , obsahovat požadavek na způsob provedení
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli ,
formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani
z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435
občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat číslo této smlouvy, na
jejímž základě bylo plněno .
3. V případě , že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Poskytovatelem náležitosti podle
zákona či této smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou ,
je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli odeslat před termínem splatnosti
poštou zpět k přepracování , přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její splatnosti a
Strana 4

Univerzita Palackého
v Olomouci

Objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky . Lhůta splatnosti počne
znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu.
4. Veškeré platby v souvislosti s poskytovanou službou dle této smlouvy budou
výhradně v české měně (CZK).

běžet

prováděny

v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu
české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a
stabilitu měny .

5. Smluvní cena nesmí být

měněna

Vl.
Odpovědnost za vady, záruční doba a

reklamační

podmínky

1. Poskytovatel se výslovně zavazuje, že služby budou poskytovány tak, aby bylo dosaženo
účelu této smlouvy a byly provedeny bez vad. Objednatel je povinen kvalitu provedených
služeb kontrolovat bez zbytečného odkladu po jejich provedení a písemně Poskytovateli
oznámit případné nedostatky.

2. Poskytovatel v plné výši odpovídá Objednateli za škody jím
provádění služeb .

prokazatelně způsobené při

3. Poskytovatel poskytuje plnou záruku (bez jakékoliv finanční spoluúčasti Objednatele) na
veškeré věcné a právní vady pro předmět plnění po celou dobu platnosti této smlouvy.
4.

Záruční

doba

počíná běžet

dnem registrace Objednatele do elektronického nástroje.

5. Záruka nemůže být uplatněna , pokud byla závada prokazatelně způsobena nedbalostí,
chybou , nebo nesprávným použitím nebo při nedodržení návodu k obsluze ze strany
Objednatele .
6.

Zajištění záručních servisních a reklamačních služeb bude řešeno odstraněním vady,
obnovením dostupnosti služby nebo organizačním opatřením u nahlášené závady službou
"helpdesk" pro zajištění obnovení dostupnosti služby v případě výpadku el. nástroje
způsobeného v důsledku události, která není součástí standardní operace nebo výskytu
chyby, které působí nebo mohou způsobit výpadek nebo snížení kvality poskytovaných
služeb.

7. Objednatel požaduje vyřešení každého incidentu (obnovení řádného fungování el. nástroje
odstraněním vady, obnovením dostupnosti služby nebo organizačním opatřením) od jeho
nahlášení s ohledem na jeho závažnost do:
a. 24 hodin - incident znemožňuje nebo výrazně omezuje práci se systémem ,
funkčnost systému nebo jeho části (např. chyba znemožňující operace
související s generováním a uveřejňováním veřejných zakázek, nefunkčnost
webových služeb, nefunkčnost interní komunikace).
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O postupu řešení incidentu bude Poskytovatel Objednatele průběžně informovat.
8. Reklamace budou Objednatelem uplatňovány telefonicky nebo v systému helpdesk
Poskytovatele, s písemným potvrzením (fax nebo e-mail) nejpozději v následující pracovní
den . Objednatel oznámí Poskytovateli popis vady . Telefonické nahlášení vady musí být
nejpozději následující pracovní den písemně potvrzeno . Za písemné nahlášení se
považuje faxová nebo e-mailová zpráva.
začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla písemně
prokazatelným způsobem u Poskytovatele uplatněna oprávněná

9. Za

dobu reklamace vad

1 O.

Odstraňování

vad v

neběží záruční
záruční době

doba.

je Poskytovatel povinen provést

(faxem nebo e-mailem)
reklamace s tím , že po

bezplatně .

Vll.
ujednání

Sankční

1. Smluvní strany sjednávají, že jestliže Poskytovatel poskytne služby dle této smlouvy vadně
nebo služby dle této smlouvy byť i jen částečně neprovede, je Objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit, neboť takové jednání Poskytovatele je pro účely této smlouvy
považováno za její podstatné porušení ze strany Poskytovatele. Odstoupení od této
smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

2.

Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty
v podobě , jak je upravují následující odstavce smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých
utvrzovaných smluvních povinností:
V případě, že Poskytovatel v každém jednotlivém případě poruší povinnosti pro neJ
vyplývající z této smlouvy spočívajícím ve vadném plnění či neprovedení služeb dle této
smlouvy je Poskytovatel povinen a zavazuje se Objednatel i uhradit smluvní pokutu, a to v
následuj ící výši:
30.000 ,a. za neproveden í poskytnutí služeb, resp . za vadné plněníKč/za každou vadu samostatně
b. za neprovedení služeb v termínu stanoveném Objednatelem, zejména porušení
50.000 ,- Kč/za každý den a za každý případ
článku Vl. této smlouvy
samostatně.

3. Uhrazením smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti plnit své závazky dle této

smlouvy a dále nahradit Objednateli vzniklou škodu. Objednatele je oprávněn na jakoukoli
smluvní pokutu uplatňovanou v souladu s touto smlouvou vystavit daňový doklad- fakturu.
Daňový doklad - fakturu dle předchozí věty je Poskytovatel povinen uhradit ve lhůtě
splatnosti na faktuře uvedené.

4. Poskytovateli vzniká nárok na úhradu úroku z prodlení v případě , že cena za poskytnuté
služby dle této smlouvy nebude uhrazena do patnácti dnů po uplynutí splatnosti v souladu
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s touto smlouvou oprávněně vystaveného a Objednateli prokazatelně doručeného
daňového dokladu -faktury. Výše úroku v takovém případě činí 0,05% z dlužné částky za
každý den prodlení.
5.

Smluvn í strany se dohodly na splatnosti smluvní pokuty podle předchozích odstavců
tohoto článku na 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní straně .
Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případně vzniklé škody.

6.

nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na
Poskytovateli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo
Objednatele na smluvní pokutu , a to v její plné výši, tj . v rozsahu krytém smluvní pokutou
i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu . Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se
ne použije .

7.

Peněžní

Uplatněním

závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy jsou vzájemně

započitatelné .

Vlil.
Pojištění

1.

Poskytovatel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ
vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této
smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000 Kč a jeho spoluúčast
nepřevyšuje 10%.

2.

Poskytovatel se zavazuje , že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou
dobu účinnosti této smlouvy a na výzvu Objednatele předloží do 5 pracovních dnů doklad
o platném pojištění.
IX.
ustanovení

Závěrečná

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech
skutečnostech , o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem práv a plněním povinností
vyplývajících z této smlouvy a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
účelem řádného provádění služeb, operativního
hlášení závad, odstraňování závad apod . bude zajišťován zástupci
smluvních stran ve věcech technických . Změnu těchto osob jsou smluvní strany povinny
si vzájemně bez zbytečného odkladu sdělit, jinak odpovídají za škodu, která porušením
této povinnosti druhé smluvní straně vznikla .

2. Kontakt Poskytovatele s Objednatelem za
řešení požadavků ,

3. Objednatel je
d ů vodu ,
měsíce

oprávněn tuto smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udán í
v tříměsíčn í výpovědní lhůtě, která začne běžet prvním dnem kalendářního

a to
následujícího po dni

doručení výpovědi

Poskytovateli.
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4. Ujednání této smlouvy jsou

vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou , platnou a vymahatelnou
částí závazku , jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku . Pokud
by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení
práv a povinností odůvodněné , smluvní strany učiní vše pro to , aby takové ustanovení bylo
do smlouvy doplněno.

5. Tato smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran .
6. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

7. Poskytovatel bere na vědomí , že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb ., o finanční kontrole ve veřejné správě, v
platném znění.
8. Objednatel si vyhrazuje právo

zveřejnit

úplný obsah

uzavřené

smlouvy.

9. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními
zákona č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
1 O. Smluvní strany prohlašuj í, že je jim znám obsah této smlouvy, že tato smlouva je projevem
jejich pravé a svobodné vůle , že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem
bezvýhradně souhlasí.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a

účinnosti

dnem jejího podpisu

oběma

stranami.

12. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních , z nichž Objednatel obdrží
vyhotovení a Poskytovatel dvě (2) vyhotovení.

13. Nedílnou
Příloha č .

Příloha č .
Příloha č .

součástí

této smlouvy jsou

1 -Specifikace

tři

přílohy :

předmětu plněn í;

2- Nabídka Poskytovatele ze dne 6 . 10. 2016;
3 - Harmonogram realizace .

V Olomouci dne

Za Objednatele:

17 -10- Z016

ZaPoskyto(

V Brně dne 6.10.2016

prof. gr. Jaroslav Miller, M.A. , h.D.
rekt r Univerzity Palackého v ~ omouci
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Příloha č.

1 -Specifikace předmětu plnění

Specializovaný E-nástroj pro nákup potravin včetně služebTechnická část
I.

ZADAVATEL/ OBJEDNATEL

Univerzita Palackého v Olomouci

ll.

PŘEDMĚT PLNĚNÍVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Specializovaný elektronický nástroj (dále i jen " el. nástroj") musí splňovat následující požadavky Zadavatele :
1)

Elektronický nástroj bude obsahovat logo Zadavatele dle jeho specifikace.

2)

Dodavatel (tj. Poskytovatel) je povinen zajistit řádné fungování elektronického nástroje po celou dobu
jeho provozování (po celou dobu platnosti smlouvy) . V případě závady či komplikací na straně
Dodavatele (tj. Poskytovatele), které znemožňují řádný nákup, zajistit obnovení všech funkcí
elektronického nástroje bezodkladně, nejpozději do 24 hod. od prokazatelného zjištění závady, která
omezila nebo znemožnila fungování elektronického nástroje; za prokazatelné zjištění závady je
považováno oznámení této skutečnosti Zadavatelem uchazeči telefonicky s následným potvrzením emailem

či

faxem.
aktualizace elektronického nástroje v souvislosti se

3)

Dodavatel (tj. Poskytovatel)je povinen
změnou legislativy.

4)

Dodavatel (tj . Poskytovatel)dodá uživatelskou dokumentaci pro práci s elektronickým nástrojem pro
potřeby Zadavatele a dodavatelů, a to v elektronické podobě.

5)

Dodavatel (tj. Poskytovatel)zajistí po celou dobu využívání elektronického nástroje (v pracovní dny od
6:00 do 16:00) podporu (konzultace, školení apod.) Zadavateli i jeho dodavatelům.

6)

Za data Zadavatele (jejich zálohování) je

zajišťovat

zodpovědný

Dodavatel (tj . Poskytovatel).

111. OBECNÉ POŽADAVKY NA SPECIALIZOVANÝ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ

1)

Elektronický nástroj musí umožnit datové propojení se stávajícím informačním systémem Kredit 8.1 pro
skladové hospodářství ve skladech s potravinami, a to jak pro plánování nákupních procesů, tak i export
informací o dodávkách.

2)

V souladu s požadavkem na zákaz diskriminace musí být možno provozovat elektronický nástroj v běžně
dostupném internetovém prohlížeči {Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, apod.) s
možností použití certifikátu elektronického podpisu a využitím dalších běžných kancelářských aplikací.

3)

Elektronický nástroj musí v maximální možné míře automatizovat všechny procesy od kontroly a
plánování nákupu přes oslovení dodavatelů , realizace výběru dodavatele až po objednávku a export
informací o dodávkách.

Univerzita Palackého
v Olomoucí

4)

5)

6)

7)

Nedílnou součástí služeb Specializovaného elektronického nástroje musí být vždy aktuálně spravované
h
a předpřipravené kvalitativní parametry nakupovaného zboží seřazené do skupin podle jednotlivýc
druhů zboží.
pouze
Veškerá komunikace Zadavatel - Dodavatel (tj. Poskytovatel) (a opačně) musí probíhat
prostředí
v
rozhraní
ého
internetov
(https)
protokolu
ného
zabezpeče
elektronicky prostřednictvím
V.
elektronického nástroje (aplikace), a to v souladu s platnou legislativou, bližší specifikace v kapitole
notifikací.
odesílání
na
nevztahuje
této přílohy . Tento požadavek se
Elektronický nástroj zajistí odesílání notifikací o provedených úkonech Zadavatele resp . budoucího
dodavatele. Notifikační zprávy budou vzhledem ke svému účelu odesílány prostřednictvím
elektronické pošty na e-mailové adresy jednotlivých uživatelů .
odezvu
Zpracování a ukládání kapacitně obsáhlých dat nesmí negativně ovlivnit dobu přístupu k datům a
á
předpoklád
Zadavatel
prostředí.
jeho
v
elektronického nástroje při provádění elektronických úkonů
nárazovým
s
vypisování
denního
ročně vypsat až 3000 (poptávkových) výběrových řízení s možností
musí být
vysokým zatížením vyvolaným souběžným přihlášením až 500 dodavatelů. Tomuto požadavku
kapacitních
a
výkonových
rezerva
a
st
přizpůsobena kapacita serveru a dostatečná HW a SW připraveno
prostředků.

8)

9)

ým
Elektronický nástroj bude disponovat rozhraním pro komunikaci a přenos dat mezi elektronick
definováno
je
Rozhraní
.
Zadavatele
systému
ho
informační
i)
nástrojem a dalšími součástmi (aplikacem
Kredit
formou webových služeb. Zadavatel požaduje podporu k zajištěn í rozhraní pro aplikaci třetí strany
a
seznam
nákupní
a
karty
skladové
sklad,
na
8.1 -informační systém v menzách v rozsahu napojení
napojení za naskladněn í na koupeného zboží.
Elektronický nástroj bude podporova t generování přehledových sestav o jednotlivých zakázkách,
.
oslovených dodavatelích, o jejich účasti a také o způsobu a důvodu výběru vítězného dodavatele

10) Elektronický nástroj bude podporova t vkládání externích
zakázky, a to na straně Zadavatele i dodavatele.
ll) Elektronický nástroj umožní export seznamu

dodavatelů

dokumentů tvoř ících

dokumentaci

veřejné

registrovaných do elektronického nástroje.

12) Zadavatel je oprávněn provádět správu uživatelů včetně editace oprávnění
podle osob, změny rozsahu uživatelských práv a vkládání nových uživatelů) .

(přidělování

rolí,

změny

ého nástroje
13) Dodavatel vypracuje svou nabídku na veřejnou zakázku zadávanou v rámci elektronick
jinou
nabídek
podávání
,
katalogu)
ého
vyplněním formuláře (doplněn ím cen do položek elektronick
.
přípustné
není
nabídek,
formou, která neumožní automatizované zpracování těchto
ými
14) Zadavatel požaduje elektronickou podporu uzavírání smluv s vybraným dodavatelem elektronick
prostředky.

po dobu
15) Elektronický nástroj vhodným způsobem zajistí uchování dokumentace o veřejných zakázkách
uchování
tzn.
o řízení,
alespoň 4 roky od uzav ření smlouvy, její změny nebo od zrušení výběrovéh
o
veškerých dokumentů v elektronické podobě tvořících dokumentaci o veřejné zakázce a záznamů
podmínek
ích
elektronických úkonech v souladu s vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějš
týkaj ících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu
, v
shody a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
platném znění.
pro
16) Dynamika výběrových ř ízení - elektronický nástroj musí umožňovat provádět výběrové řízení
období:
váno a
Denně (každý den je pro vybrané druhy zboží zahajováno, vyhodnoco
i)
ukončováno výběrové řízen0 .
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i i) Krátkodobě (výběrové řízení se vypisuje na období několika dnů (týdnů) -vítěz
dodává po toto období za vysoutěženou cenu).
iii) Střednědobě (výběrové řízení se vypisuje na období několika týdnů (měsíců) dodává po toto období za vysoutěženou cenu).

vítěz

17) Systém musí umožnit evidovat a upozorňovat na mimořádné situace (např. "náhlé" doobjednání zboží)
18) Systém musí umožnit využít "akčních" a "mimořádných" nabídek dodavatelů .

IV. POŽADAVKY NA UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ZADAVATELE

V.

1)

Elektronický nástroj umožní přehledné uspořádání a odlišení již ukončených výběrových řízení a
aktuálních zadávacích výběrových řízení v různých fázích životního cyklu výběrového řízení.

2)

Elektronický nástroj musí obsahovat rubriku s registrovanými dodavateli a jejich identifikačními údaji s
možností editace identifikačních údajů, informací o kvalifikovaných certifikátech elektronického podpisu
a osobách dodavatele.

3)

Elektronický nástroj bude v rámci hodnocení nabídek disponovat přehlednou srovnávací tabulkou .

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA A JEJÍ SPRÁVA

1)

Elektronický nástroj bude mapovat fáze životního cyklu výběrového řízení od založení po finální stav.

2)

Založení veřejné zakázky

a)

Výběrové řízení bude založeno na základě importu dat z modulu informačního
systému Kredit 8.1. Zadavatele

b)

Specifikace jednotlivých druhů nakupovaného zboží a materiálu, jako podkladu pro
založení výběrového řízení, bude do elektronického nástroje načten z informačního
systému Kredit 8.1 pomocí definovaného rozhraní. Specifický elektronický nástroj
musí blíže a podrobněji specifikovat tyto jednotlivé položky pomocí dalších parametrů
a např . i detailů složení zboží.

c)

Elektronický nástroj bude disponovat manuální volbou
(poptávkového) řízení.

pro ruční vytvořen í

výběrového

d)

Elektronický nástroj musí umožnit pro každé výběrové řízení určit minimálně tyto
parametry dodávky
- popis komodity (jednoznačný pro dodavatele),
-bližší specifikaci kvalitativních

parametrů

komodity,

- množství požadované komodity (případně i balen0,
- termín přijetí nabídek dodavatelů (den, hodina),
- termín dodávky (den, hodina),
- místo dodávky.
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3)

Odeslání výzvy k podání nabídek dodavatelům

a) Zadavatel bude schopen před odesláním výzvy k podání nabídek nad seznamem
vybraných výběrových řízení provádět následující úkony:
pro podání nabídek,

dalších popisných

VZ,

i)

editovat

i i)

provést podpis výzvy k podání nabídek uznávaným elektronickým podpisem,

iii)

provést odeslání výzvy k podání nabídek,

lhůty

případně

iv) odeslat výzvu k podání nabídky všem vybraným
v)

atributů

dodavatelům,

veškeré operace uvedené v předchozích bodech mít možnost
individuálně pro jedno výběrové řízení.

4
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4)

Podávání nabídek

a)

Dodavatel vypracuje svou nabídku na vereJnou zakázku vyplněním formuláře
cen do položek elektronického katalogu), podávání nabídek jinou formou,
která neumožní automatizované zpracování těchto nabídek, není přípustné.
(doplněním

5)

b)

Při komunikaci mezi Zadavatelem a dodavatelem nesmí být narušena
nabídek a úplnost údajů v nich obsažených.

c)

Elektronický nástroj zajistí odeslání oznámení o
adresu dodavatele.

d)

Elektronický nástroj zajistí tvorbu seznamu podaných nabídek a to průběžně v rámci
běhu lhůty pro podání nabídek. Bude k dispozici i informace o aktuálním počtu
podaných nabídek.

doručení

důvěrnost

nabídky na elektronickou

Posouzení a hodnocení nabídek

a)

Elektronický nástroj umožní pomocí přehledné tabulky posouzení a hodnocení
nabídek Zadavatelem a výsledek oznámí každému dodavateli na jím zvolenou
elektronickou adresu.

b)

k hodnocení nabídek bude možné vybrat z nabídky přednastavených
a před jeho konečným uložením bude možné tento text doplnit a upravit nebo
zadat vlastní text. Zadavatel bude disponovat oprávněním pro vkládání nových, editaci
stávajících a mazání nepotřebných vzorových textů .

Text

připojený

textů

6)

Ukončení výběrového řízení

a)
7)

Ukončení

zadáním veřejné zakázky

Po vyhodnocení umožní elektronické oznámení o
objednávky vítěznému dodavateli.

úspěšnosti dodavatelů

a zaslání

zadávacího výběrového řízení zrušením zadávacího výběrového řízení

a)

Po vyhodnocení umožní elektronické odeslání informací o zrušení zadávacího
výběrového řízen í.

Elektronický nástroj
zboží.

rovněž

umožní zrušit v

průběhu vysoutěžené

doby dodávku

Vl. POŽADOVANÉ VÝSTUPY ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

1)

Pro

orientace dodavatelů v prostředí elektronického nástroje je požadována jednoduchost,
a intuitivnost nástroje, existence kontextové nápovědy, přehledné členění rubrik a
transparentní umístění uživatelské dokumentace.
potřeby

přehlednost

2)

Registraci dodavatele do elektronického nástroje

a)

Při

registraci dodavatele do elektronického nástroje bude zobrazen
pomocí kterého provede dodavatel registraci.

registrační

formulář,

b)

3)

Prostředí

Pro potřeby dodavatelů s regionálně, výrobně či jinak vnitropodnikově
diferencovanou strukturou, umožní elektronický nástroj v rámci jedné registrace
dodavatele přístup více osobám pod vlastními přihlašovacími údaji a možnost přidán í
další osoby.

pro předložení nabídky na veřejnou zakázku
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a)

Orientace ve

výběrových řízeních

i)
Dodavatel musí mít možnost formou stanovení rozsahu dodávaného zboží nebo
služeb dle skupin rozlišit výběrové řízení, o která má potenciální zájem, od výběrových
řízení pro něj nezajímavých.
b)

Dodavatel musí mít přístup do ukončených výběrových řízení, ve kterých podal
nabídku, a to do vlastní předložené nabídky, průběhu komunikace a dokumentů v
rámci dané veřejné zakázky.

c)

Prostředí

pro podání cenové nabídky
pro podání cenové nabídky bude mít dodavatel k dispozici u výběrových
skupinách zboží, do kterých se zaregistroval.

i)

Prostředí

ii)

Do nabídky musí být možno přidat přílohu formou připojení souboru.

řízení ve

iii) Nabídkový list musí dále obsahovat volbu pro podpis nabídky elektronickým
podpisem.
iv)

v)

Při

podpisu nabídky bude dodavatel upozorněn na :

•

chybu v

případě

•

chybu v

případě nekompletně oceněné

podpisu prázdné nabídky,
nabídky nebo.

Výše popsané kontrolní procedury nesmí dodavatele omezit v jeho úmyslu podat
nabídku.

vi) V případě úspěšného podání nabídky bude dodavatel informován o podání
nabídky.
vii) Jako relevantní je akceptována nabídka odeslaná ve lhůtě pro podání nabídek.

Vll. POŽADOVANÉ VÝSTUPY ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Elektronický nástroj musí umožnit vytisknout např. formou sestavy minimálně následující informace:
•

Přehledy výběrových řízení.

•

Detailní přehledy objednávek v
dodavatele.

•

Souhrn

•

Ceny jednotlivých druhů zboží a jejich vývoj v čase.

•

Souhrnná analýza způsobu hodnocení nabídek.

•

Přehled dodavatelů

určitém časovém

období s možností filtru na

výběrových řízení.

podle skupin dodávaného zboží.
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č.

2- Nabídka Poskytovatele ze dne 6. 1 O. 2016;

nabízeného řešení a souvisejících služeb FirstBuySale®specifikace předmětu plnění dle smlouvy
Nabídka vyhovuje zadání tohoto poptávkového

Registrace a

přihlášení

řízení.

uživatele

Registrace subjektu prostřednictvím registračních formulářů

Výběr

typu regi r

Výběr

typu kll nta

Výběr

právn fonny kli

e

ta

Email s odkazem k dokončení registrace
Zadání základních informací a adres o subjektu
Nastavení skupin dodávaného zboží dodavatelem do daného regionu
Nastavení pověřené osoby dodavatele v konkrétním regionu
Zadání uživatelů subjektu
Zobrazení všeobecných obchodních podmínek portálu
Informace o registrovaných dodavatelích, jejich identifikačn ích údajů a osob
Přihlášení uživatele pomocí jména a hesla
Přihlášení
Subdomena
Ufu te!ls

e jm

no

H sto

Zap

tov t pnhl sem

ZJS t z pon1enu é

lo
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:Když zadáte 3x po sobě špatné heslo, bude Váš účet zablokován! V tomto případě můžete
využít proceduru pro obnovu hesla kliknutím na odkaz "Získat zapomenuté heslo'~ nebo může
zob/okovaný účet odblokovat i jiný přihlášený uživatel stejného subjektu.

Popt.awky
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Objednawky

·-

Upozorn.n1

.!01]

Kalendář soutěží v podobě Ganttova diagramu- přehled aktuálních výběrových řízení
Seznam nevyřízených dokladů- přehled dosud nezpracovaných dokladů
Bannery
Pracovní plocha
Sestavy- účetní přehled skladových příjmů, detailní přehled objednávek podle časového
rozsahu s filtrem na dodavatele, přehled poptávkových řízení včetně oslovených dodavatelů,
jejich účasti a způsobu a důvodu výběru vítězného uchazeče (možnost výběru textu
z přednastavených textů nebo ruční zadání textu), ceny jednotlivých druhů zboží a jejich
vývoj v čase, analýza hodnocení nabídek, souhrn akčního zboží, objednávky dle dodavatele,
seznam dodavatelů podle skupin, včetně exportů

Menu
Pracovní plocha umožňuje:
nahrát logo Zadavatele dle jeho specifikace

nahrát ikonu
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editovat uživatele, zablokovat nebo odblokovat jeho

přístup, změnit

heslo

editovat nastavení
čtení a schvalování obchodních podmínek
zasílání informačních SMS
Param try
pin

P ravany

Upravat Rese

20

Upravi Rese

01 dny dozadu v 10:00 hodm Uprava Rese
01 dny doz du v 12:00 hocr Upr vit R<?Se
IJeo:naVI'Y Ol dny dozad v 10:00 hodin ~ Rese
Upr vit

~
Up vit
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editovat nákupní skupiny
akupm skup1ny
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editovat objednávkové skupiny
editovat sklady
zobrazit a editovat používané zboží
importovat a exportovat karty zboží
mapovat karty zboží na předpřipravené kvalitativní parametry zboží
zobrazit přehledy i detaily centrálních karet zboží
zobrazit oznámení od poskytovatele
vytvářet uživatelské role a editovat uživatelská přístupová práva včetně rolí
odhlásit uživatele
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Centrální registr karet
Centrální registr karet tvoří nejucelenější údaje a kvalitativní parametry poptávaného zbožízejména potravin- včetně alergenů a energetických a nutričních hodnot

Vepřová hlava ( 10024)
Deakti11ova
Kod

10024

Kon oditm skupin

Maso

l.ěrna

'ednotka

vepřové

kg

Chlazena. Hlava odděleni! d krku mezi tylní kostí čl prvním
bez očí a vnitřmho uchil, s nebo bez ušních boltců.

Poznamky

krčním

obriltlem, bez

Pf-lgion 'lni produkt

Alergeny
Zboží nt>obSilhujf-l žadnP illergt:>ny
Nutríčni

hodnoty

B1lkoviny
Energ e
Energ e kCal
Sacharidy
Tuky
Značky

Nenr

Značky
ZMl

Chr:

H. 34 g

1484,8 kJ
354,9 k Zll
O, 3 g
32,9 g

nZI 100 g výrobku
100 g výrobku
nZI 100 g výrobku
na 100 g výr ob ku
na 100 g výrobku
OZl

kvality

~yplnena

i:ádna

zna~ka

k\•ality

kvality

kvality

oznZ~č

n

původu
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štětin,

Skupiny zboží podle druhů
Komoditní skupiny
Nákupní skupiny

Informace k portálu
Uživatelské příručky
Instruktážní videa
Novinky ve verzích
Přístupnost

Seznam

často

kladených otázek

Provozní menu
Filtrování dokladů

Všechny doklady lze filtrovat zadáním požadovaných hodnot, dále je možné zobrazit pouze
nepřečtené doklady začrtnutím volby "Pouze nepřečtené"

Nastavení skrývání záložek v menu
Požadavky- vytváření, editace, rušení
Soutěže {veřejné zakázky}- vytváření, editace, rušení, vystavení {vyhlášení}
Poptávky- vytváření, editace, rušení, vystavení {vyhlášení}- denní dynamika

Poptávky vystaven · k n bidkám

Hromadně

vysi<MI

Koo

Cel avý

Dodá nt

objetn

31.7.2012 30.7.2012

. ,.

10:00:00

Nabídky- přehledy a zobrazení
Předběžné objednávky- vytváření, editace, rušení
Objednávky- vytváření, editace, rušení
Přidávání příloh

Podepsání elektronickým podpisem
Hodnocení nabídek přehlednou tabulkou, možnost automatického hodnocení
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Pro jednotlivé soutěže a poptávky vkládání, editace a rušení, popis zboží včetně kvalitativních

množství zboží, vytváření a editace termínu přijetí nabídky, termín a místo
dodávky, odeslání vybraným uchazečům
parametrů,

Práce s nabídkami
Nabídky formou vyplněného formuláře- elektronický katalog (vložení nabídkové ceny)
Evidence a hodnocení nabídek
Detail nabídky k hodnocení
Nastavení anonymního hodnocení nabídek
Stránka porovnání nabídek
Dešifrování nabídky
Akční nabídky

Práce s objednávkami
objednávky
Odeslání k potvrzení
Kopírování
Zrušení
Úprava hlavičky nebo řádku
Zobrazení celé historie operací s objednávkou
Objednávka vytvořená z vítězné nabídky
Podepsání objednávky elektronickým podpisem
Slučování objednávek
Hromadné odeslání objednávek k potvrzení
Vytvoření

Notifikace a

zabezpečená

komunikace (https)

komunikace prostřednictvím https (veškerá komunikace, vyjma notifikací)
Odesílání podrobných notifikačních zpráv na e-mailové adresy uživatelů
Oznámení o podání nabídky
Oznámení o doručení nabídky
Další notifikace a oznámení
Zabezpečená

Soutěže (veřejné

zakázky) (krátkodobá a střednědobá dynamika)

Nastavení soutěží
Menu soutěže- všechny soutěže, k úpravě, k hodnocení, vyhodnocené, zrušené, vytvoření
soutěže (přehledný životní cyklus)
Prohlášení za dokončenou, zrušení, přidání řádků, kopírování, editace
Zobrazení celé historie operací se soutěží
Přidání přílohy

Podepsání elektronickým podpisem
Vystavení soutěže na dodavatele
Vyhodnocení soutěže přehlednou tabulkou, možnost automatického hodnocení
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Vyřazení nabídky z hodnocení
Zkrácení doby platnosti soutěže

Vložení

komentáře

Elektronický podpis a šifrování
elektronického podpisu a šifrování
Vystavení certifikátu pro šifrování (certifikátu elektronického podpisu)
Ověření platnosti elektronického podpisu
Funkčnosti

Datové propojení s

informačním

systémem KREDIT 8.1

Propojení se skladovým hospodářstvím a to přímo s jednotlivými kartami zboží pro plánování
nákupu i export informací o dodávkách
Přebírání nákupního seznamu z modulu Logistika požadavků KREDIT 8.1 (součást
poskytovaných služeb)
Automatizované naskladnění nakoupeného zboží- KREDIT 8.1
Automatizovaný přenos alergenů a energetických a nutričních hodnot

Použitelné

prohlížeče

(vždy

aktuálně nejnovější

verze)

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera

Uchování dokumentace o veřejných zakázkách v rozsahu legislativních lhůt
Obecné

funkčnosti

Vkládání externích dokumentů
Export seznamu registrovaných dodavatelů
Nabídky podávané prostřednictvím portálu výhradně vyplněním formuláře (elektronického
katalogu) umožňujícího automatizované zpracování.
Upozorňování na mimořádné situace (např. doobjednání zboží apod.)
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Upozornění na akční (mimořádné) nabídky dodavatelů
- · t st
Akčm nabid aPnj

Vytvoot objednóvku

od dodav tele
pos

Platnost od 1.12.2013
p
ostdo 31.12.2013
Srno-m !i.to
n
R
L
no tod

p

Tes v Clle

,

ZboŽl

1.12.2013

!

Bel

J~ . cena

31.12.2013

Post. cena

Prům.

cena

Služby poskytované společností ANETE
Zajištění řádného fungování elektronického nástroje- (viz certifikát prostředí)
Zajištění aktualizací elektronického nástroje dle změny legislativy
Uživatelská dokumentace k dispozici v elektronické podobě na portálu
Zajištění zákaznické podpory odběratelům i dodavatelům portálu (6 .00-16.00)

Pravidelné zálohován í dat.
Dostatečná kapacita serveru (s rezervou)
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Splnění požadavků na uživatelské prostředí
Portál obsahuje přehledné uspořádání a odlišení již ukončených výběrových řízení a
aktuálních zadávacích výběrových řízení v různých fázích životního cyklu výběrového řízení.
Jsou k dispozici údaje o registrovaných dodavatelích s jejich identifikačními údaji s možností
editace identifikačních údajů, informací o kvalifikovaných certifikátech elektronickéh o
podpisu a osobách dodavatele.
Je k dispozici přehledná srovnávací tabulka.
Veřejná

zakázka a její správa

Elektronický nástroj mapuje fáze životního cyklu
stav.

Založení veřejné zakázky
Výběrové řízení je

zakládáno na

základě

výběrového řízení

importu dat z modulu

od založení po finální

informačního

systému Kredit

8.1. Zadavatele
Specifikace jednotlivých druhů nakupovaného zboží a materiálu, jako podkladu pro založení
výběrového řízení, je do elektronickéh o nástroje načten z informačního systému Kredit 8.1
pomocí definovaného rozhraní. Specifický elektronický nástroj blíže a podrobněji specifikuje
tyto jednotlivé položky pomocí dalších parametrů .
Elektronický nástroj disponuje manuální volbou pro ruční vytvoření výběrového
(poptávkového) řízení.
Elektronický nástroj umožňuje pro každé výběrové řízení určit minimálně tyto parametry
- popis komodity (jednoznačný pro dodavatele},
dodávky
-bližší specifikaci kvalitativních parametrů komodity,
- množství požadované komodity (případně i balení},
-termín přijetí nabídek dodavatelů (den, hodina},
-termín dodávky (den, hodina),
- místo dodávky.

Odeslání výzvy k podání nabídek dodavatelům

odesláním výzvy k podání nabídek nad seznamem vybraných
výběrových řízení provádět následující úkony:
editovat lhůty pro podání nabídek, případně dalších popisných atributů VZ,
provést podpis výzvy k podání nabídek uznávaným elektronickým podpisem,
provést odeslání výzvy k podání nabídek,
odeslat výzvu k podání nabídky všem vybraným dodavatelům,
veškeré operace uvedené v předchozích bodech má možnost provádět také individuálně pro
jedno výběrové řízení.

Zadavatel je schopen

před

Podávání nabídek

Dodavatel vypracuje svou nabídku na veřejnou zakázku vyplněním formuláře (především
doplněním cen do položek elektronickéh o katalogu}, podávání nabídek jinou formou, která
neumožní automatizova né zpracování těchto nabídek, není přípustné .
Při komunikaci mezi Zadavatelem a dodavatelem je zachována důvěrnost nabídek a úplnost

v nich obsažených.
Elektronický nástroj prostřednictvím notifikací zajistí odeslání oznámení o doručení nabídky
na elektronickou adresu dodavatele.
Elektronický nástroj zajišťuje tvorbu seznamu podaných nabídek a to průběžně v rámci běhu
lhůty pro podání nabídek. Bude k dispozici i informace o aktuálním počtu podaných nabídek.

údajů
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Posouzení a hodnocení nabídek

Elektronický nástroj umožňuje pomocí přehledné tabulky posouzení a hodnocení nabídek
Zadavatelem a výsledek oznámí každému dodavateli na jím zvolenou elektronickou adresu.
Text připojený k hodnocení nabídek je možné vybrat z nabídky před nastavených textů a před
jeho konečným uložením bude možné tento text doplnit a upravit nebo zadat vlastní text.
Zadavatel disponuje oprávněním pro vkládání nových, editaci stávajících a mazání
nepotřebných vzorových textů .
Ukončení výběrového řízení

zadáním

veřejné

Po vyhodnocení umožní elektronické oznámení o
objednávky vítěznému dodavateli.
Ukončení

zadávacího

výběrového řízení

zakázky

úspěšnosti dodavatelů

a zaslání

jeho zrušením

Po vyhodnocení umožní elektronické odeslání informací o zrušení zadávacího

výběrového

řízení.

Elektronický nástroj rovněž umožňuje zrušit v průběhu vysoutěžené doby dodávku zboží.

Výstupy elektronického nástroje

Základním prvkem orientace dodavatelů v prostředí elektronickéh o nástroje je
jednoduchost , přehlednost a intuitivnost nástroje, existence kontextové nápovědy,
přehledné členění rubrik a transparentn í umístění uživatelské dokumentace .

Registrace dodavatele do elektronického nástroje

registraci dodavatele do elektronickéh o nástroje je zobrazen registrační formulář, pomocí
kterého provede dodavatel registraci.
Pro potřeby dodavatelů s regionálně, výrobně či jinak vnitropodnikově diferencovanou
strukturou, umožní elektronický nástroj v rámci jedné registrace dodavatele přístup více
osobám pod vlastními přihlašovacími údaji a možnost přidání další osoby.
Při

Prostředí

pro

předložení

nabídky na

veřejnou

zakázku

Orientace ve výběrových řízeních :
Dodavatel má možnost formou stanovení rozsahu dodávaného zboží nebo služeb dle skupin
rozlišit výběrové řízení, o která má potenciální zájem, od výběrových řízení pro něj
nezajímavých.
Dodavatel má přístup do ukončených výběrových řízení, ve kterých podal nabídku, a to do
vlastní předložené nabídky, průběhu komunikace a dokumentů v rámci dané veřejné
zakázky.
pro podání cenové nabídky:
Prostředí pro podání cenové nabídky má dodavatel k dispozici u výběrových
skupinách zboží, do kterých se zaregistroval.
Do nabídky má možnost přidat přílohu formou připojení souboru.
Nabídkový list obsahuje volbu pro podpis nabídky elektronickým podpisem.
Prostředí

řízení

ve

podpisu nabídky bude dodavatel upozorněn na:
chybu v případě podpisu prázdné nabídky,
chybu v případě nekompletně oceněné nabídky nebo.
Výše popsané kontrolní procedury neomezují dodavatele v jeho úmyslu podat nabídku.
Při
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V případě úspěšného podání nabídky je dodavatel informován o podání nabídky.
Jako relevantní je akceptována nabídka odeslaná ve lhůtě pro podání nabídek.

Požadované výstupy elektronického nástroje

Elektronický nástroj umožňuje vytisknout např. formou sestavy následující informace:
Přehledy výběrových řízení.

Detailní přehledy objednávek v určitém časovém období s možností filtru na dodavatele.
Souhrn výběrových řízení.
Ceny j ednotlivých druhů zboží a jejich vývoj v čase .
Souhrnná analýza způsobu hodnocení nabídek.
Přehled dodavatelů podle skupin dodávaného zboží.

V

Brně

dne 6.10.2016

Ing. Tomáš
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Příloha č. 3

- Harmonogram realizace - portálu FirstBuySale® (rámcové termíny)

Koordinační

schllzka, registrace klienta a propojení FBS se sklady

Školení na číselníky portálu FBS ( párování karet)
Párování skladových karet do systému FBS a vytvoření nákupních skupin-

začátek

Poskytnutí kontaktních údajC od stávajících dodavatel ll potravin
Vytvoření

co 8.11.2016lzajistí:

a odsouhlasení dopisu pro dodavatele o změnách ve zpllsobu nákupu u klienta

Zaslání dopisu stávajícím dodavatelllm o změnách nákupu potravin + přihláška na školení

do 10.11.20161 zajistí:
do 11.11.2016lzajistí:

Párování skladových karet do systému FBS a vytvoření nákupních skupin - ukončení
Telefonické oslovení dodavatelll dle kontaktních údajll za účelem registrace a školení
r1nnniPI'1nP
11Vtv-"řPní nhiPrln-"vPk

První objednávka

prostřednictvím

+

poptávkové

FBS a zahájení provozu FBS

prllběh

implementace

