Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí servisních služeb
uzavřené dne 31. 1. 2020
mezi
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace,
se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov,
IČO: 70631808
DIČ: CZ70631808
jejímž jménem jedná: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace
(dále jen „objednatel“)
a
QCM, s.r.o.,
se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno
IČO: 26262525
DIČ: CZ26262525
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Brně, spisová značka C 40722,
jejímž jménem jedná Ing. David Horký, jednatel
(dále jen „poskytovatel“)
Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti dílčí novela Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v platném znění („dále jen ZZVZ“) která přinesla zadavatelům povinnost zabývat se
aspekty odpovědného zadávání. Ustanovení § 6 obsahuje nový odstavec 4. a má dopad i na
zadávání zakázek malého rozsahu.
1. Předmět dodatku
1.1 Vzhledem k potřebě naplnění požadavků novely ZZVZ jenž přinesla od 1. 1. 2021
zadavatelům povinnost zabývat se aspekty odpovědného zadávání a toto ustanovení § 6
odst. 4 má dopad i na zadávání zakázek malého rozsahu je předmětem tohoto dodatku
rozšíření rozsahu licence uvedené v příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí servisních služeb
pronajímaného systému E-ZAK o funkcionalitu: Modul Odpovědného veřejného zadávání
(dále jen „modul OVZ“).
1.2 Poskytovatel se zavazuje provést implementaci shora uvedené funkcionality, vlastním
jménem, na vlastní odpovědnost a předat funkcionalitu objednateli v rozsahu, kvalitě,
termínech a za dalších podmínek dohodnutých v tomto dodatku.
1.3 Specifikace funkcionality:
Implementace modulu OVZ do E-ZAKu mimo jiné obsahuje:
-

Možnost sestavit odůvodnění odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 a vést si
o tom evidenci v rámci konkrétní VZ pro případné kontroly.

-

Zadavatel může jednotlivá pravidla uveřejnit na jakékoli veřejné zakázce
v rámci nového bloku, který si kdykoli může vypnout či zapnout.
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-

V bloku Odpovědné veřejné zadávání má uživatel, který má nastaveno
oprávnění, editovat veřejnou zakázku, tlačítko pro nastavení pravidel.

-

Po kliknutí se otevře stránka pro nastavení parametrů pravidel, kde je třeba
označit a případně vyplnit (není povinné) jednotlivá pravidla. Zadavatel doplní
konkrétní aspekty s případným odkazem na konkrétní ustanovení zadávací
dokumentace.











Oblastních pravidel je ve formuláři několik:
Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
Podpora praxe, zvyšování kvalifikace a rekvalifikací
Podpora důstojných pracovních podmínek
Podpora účasti sociálních podniků na veřejných zakázkách
Přínos pro místní ekonomiku, komunitu
Férové dodavatelské vztahy
Podpora ekologicky šetrných řešení
Komunikace zadavatele s dodavateli ve vztahu k OVZ
Jiné

2. Licenční poplatek
2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za rozšíření licence úplatu ve výši 12 000,Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „licenční poplatek“). Licenční
poplatek za rozšíření licence v podobě funkcionality „modul OVZ“ byl smluvními stranami
dohodnut jako jednorázová platba.
2.2 Licenční poplatek je splatný na základě příslušného daňového dokladu (faktury)
vystaveného poskytovatelem bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku. Smluvní
strany se dohodly na splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
(faktury) objednateli.
3. Lhůta k provedení rozšíření licence
3.1 Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel předá elektronický nástroj E-ZAK s rozšířenou
licencí objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od oboustranného podpisu tohoto
dodatku.
4. Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o poskytnutí servisních služeb se nemění a zůstávají
v platnosti.
4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží
po jednom podepsaném stejnopisu.
4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti oboustranným podpisem.
4.4 Tento dodatek nabývá platnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv dle Zákona č.
240/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.
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4.5 Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru,
v souladu s uvedeným zákonem.

V Brně dne …………

V Ostravě dne .................

Digitálně podepsal
Ing. DAVID HORKÝ
Datum: 2021.05.14
11:57:15 +02'00'
............................................

Digitálně podepsal
PhDr.
PhDr. Svatopluk Aniol
Svatopluk
Datum: 2021.05.13
13:34:31 +02'00'
Aniol
................................................

za zhotovitele
Ing. David Horký
jednatel společnosti QCM, s.r.o.

za objednatele
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

Ing. DAVID
HORKÝ
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Nové znění Přílohy č. 1
Licence elektronického nástroje E-ZAK


Licence pro maximálně 25 uživatelů.



Počet veřejných zakázek (všech rozsahů) /rok neomezen.



Počet dodavatelů není omezen.

E-ZAK základní funkcionality
Součástí verze E-ZAK jsou tyto základní funkcionality:


Profil zadavatele s přizpůsobením vzhledu



Zadávací postupy pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky dle zákona



Poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací



Formuláře Věstníku veřejných zakázek (VVZ)



Elektronické podepisování elektronických úkonů



Evidence interní a veřejné dokumentace k veřejné zakázce



Rámcové dohody



Zastoupení zadavatele v řízení

E-ZAK rozšiřující funkcionality


Auditor - role



Auditor - historie operací



Auditor - statistiky



Jednoduchá elektronická aukce



Auditor - export ukončených zakázek



Elektronické nabídky a žádosti o účast



Hodnocení nabídek



Podpora VZMR



Podpora VZMR - vypnutí elektronického podpisu



Synchronizace s Věstníkem veřejných zakázek (VVZ)



Podrobné vyhledávání



Expertní systém
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Rozšířený profil zadavatele



Číselníky pro formuláře



Nové VZ - upozorňování e-mailem



Uveřejnění výsledků pro VZMR



Šablony dokumentů



Termínovník – kalendář událostí k veřejné zakázce



Kopírování veřejných zakázek



Napojení na ARES



Registr smluv



Dodatečné informace – upozorňování e-mailem



Identifikace uživatelů stahujících dokumenty



Uveřejnění na profilu (UNP)



Uživatelská definice šablon oprávnění k VZ



Interní evidence smluv



GDPR



DOCX šablony



Modul OVZ
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