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Výzva k podání nabídky na zpracování studie proveditelnosti na akci  
„Modernizace informačního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště“  

(Veřejná zakázka malého rozsahu podle vnitřní normy č.8) 

 
Název veřejné zakázky: 
Zpracování studie proveditelnosti na akci „Modernizace informačního systému Městského 
úřadu Mnichovo Hradiště“  
 
1. Identifikační údaje zadavatele 
Zadavatel:   Město Mnichovo Hradiště 
Sídlo:   Masarykovo náměstí 1, 295 21  Mnichovo Hradiště 
IČ:   00238309 
Zastoupen:  Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Galetková Kamila, tajemnice MěÚ 
Tel.:   702 291 605 
Email:   kamila.galetkova@mnhradiste.cz 
www:   http://www.mnhradiste.cz 
 
 
2. Předmět poptávky 
Veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu. 
Jedná se o zpracování studie proveditelnosti pro projekt modernizace informačního systému 
městského úřadu. 
Záměry projektu: 

- pořízení agendových systémů a SW pro řízení města, vč. městského úřadu (samosprávné 
agendy – správa majetku, investiční výstavba, řízení projektů, agenda městské policie; 
státní správa - dopravní agendy, ÚP a územní řád, agendy ŽP; sociální služby, OSPOD; 
manažerské výstupy za celé město, kontrola rozpočtu města), včetně jejich implementace 
do IT infrastruktury 

- pořízení formulářového systému, kompetenčního centra, jejich propojení se stávajícími a 
nově pořizovanými SW pro agendy používané na městském úřadě 

- pořízení SW portál občana, ověřování el.identity dle Nařízení Evropského Parlamentu 
(eIDAS), implementace do IT infrastruktury městského úřadu 

- pořízení SW pro komplexní správu agendy městské policie, jeho propojení s městským 
úřadem  

- zálohování systémů, nově potřebná kabeláž 
 
Studie proveditelnosti na akci „Modernizace informačního systému Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště“ bude sloužit jako podklad pro podání žádosti od dotaci do výzvy IROP č.28. 
Předmětná studie proveditelnosti musí být zpracována v následujícím rozsahu využitelnosti 
služeb: 

 studie proveditelnosti bude zpracována v rozsahu uvedeném v podmínkách Výzvy č.28 
(http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-
informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktura) s předchozím projednáním a 
odsouhlasením návrhů řešení zadavatelem. 
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 při zpracování studie proveditelnosti musí zpracovatel vycházet z příručky „Specifická 
pravidla pro žadatele a příjemce“ a dalších dokumentů vztahujících se ke způsobu 
vypracování studie proveditelnosti 

 
3. Cenové podmínky 
Nabídková cena bude obsahovat částku v korunách českých, zvlášť bude uvedeno DPH. 
Zadavatel požaduje cenu konečnou, která bude zahrnovat veškeré náklady na zajištění plnění, vč. 
nákladů na dopravu do místa plnění a zpět. Zadavatel nebude hradit dodavateli žádné další 
výdaje nad rámec této částky. Předpokládaná výše zakázky je 120.000 Kč bez DPH. 
 
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Uchazeč doloží: 

4.1. prostou kopii příslušného oprávnění k podnikání (např. živnostenský list) 
4.2. prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku 
4.3. seznam 3 obdobných akcí s krátkým popisem obsahu studií (vypracované studie 

proveditelnosti v oblasti IT ve veřejné správě, které byly podpořeny EU), realizovaných 
uchazečem v posledních 5 letech; uchazeč uvede kontakt na objednatele z důvodu 
ověření referencí 

 
5. Obsah předložené nabídky 
 
Nabídka uchazeče bude obsahovat: 
a) Identifikaci dodavatele: název firmy, sídlo, IČ, statutární orgán (jméno, funkce), kontaktní 
adresa, telefon, e-mailová adresa 
b) Složení a představení zpracovatelského týmu: jména osob, kvalifikace, praxe a 
zkušenosti, technické zázemí a vybavení dodavatele. Požadujeme, aby v úzkém týmu 
zpracovatele bylo zapojeno více profesí (např. odborník IT, administrátor veřejných zakázek, atd.). 
c) Doklady podle bodu 4.1. a 4.2. 
d) Reference: doložení relevantních zkušeností se zpracováním studií proveditelnosti dle bodu 

4.3 
e) Harmonogram prací, požadavky na součinnost se zadavatelem 
f) Nabídková cena bez DPH 
g) Návrh smlouvy na dodání studie proveditelnosti s podpisem statutárního zástupce 
 
6. Přílohy 
Zpráva o stavu infrastruktury zpracovaná J.Benešem k 16.12.2016 (bude zájemcům o podání 
nabídky v této poptávce zaslána na vyžádání) 
 
7. Termín plnění 
Studie musí být odevzdána do 30.06.2017. 

 
8. Hodnotící kritéria 
Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez daně z přidané hodnoty za celý předmět 
plnění.  
 
9. Jiné požadavky zadavatele 
Studie proveditelnosti bude zpracována ve čtyřech tištěných a jedné elektronické verzi. 
 
10. Další sdělení zadavatele 
Zadavatel je oprávněn: 

 ověřit skutečnosti uváděné dodavatelem v nabídce, odmítnout všechny předložené nabídky a 
neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, 

 zrušit výběr dodavatele až do doby podpisu smlouvy, nevracet podané nabídky, neposkytovat 
náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na účast ve výběrovém řízení, upřesnit konečné 
znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 



Do doby podpisu smlouvy nevznikají oběma stranám žádné právní nároky, nedostatečná 
informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje 
dodavatele požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Neposkytne-li vybraný 
dodavatel potřebnou součinnost při uzavření smlouvy, vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít 
smlouvu s dodavatelem, který se umístil další v pořadí. Výběr uchazeče je výhradně věcí 
zadavatele a nelze se proti němu odvolat. 
 
 
11. Informace o ukončení výběru dodavatele 
Nabídky podané písemnou formou budou podány na podatelnu v zalepené obálce označené 
„NABÍDKA - IT – STUDIE PROVEDITELNOSTI - NEOTEVÍRAT“. 
 
Lhůta pro doručení nabídek včetně všech dokumentů je čtvrtek 27.04.2017 do 10 hodin na 
adresu zadavatele:  
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21  Mnichovo Hradiště 
 
 
Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele do 10.05.2017. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v.r. 
starosta města 


