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MV ČR připravuje projekt s označením „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické
Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)“, v rámci
kterého usiluje o dostupnou a srozumitelnou publikaci platného a účinného práva na území
České republiky bez jakýchkoli bariér v elektronické podobě a o kvalitnější, efektivnější
a transparentnější přípravu, tvorbu a projednávání právních předpisů. Obsahem projektu je
zavedení nástrojů elektronického vyhlašování právních předpisů a vytvoření ověřené
a bezplatně dostupné databáze minulých a aktuálních znění právních předpisů, včetně vazeb
na právo EU (systém e-Sbírka), nástrojů elektronické tvorby a projednávání právních
předpisů v úplném znění (systém e-Legislativa) a nových postupů legislativní a publikační
práce založených na využití těchto pokročilých nástrojů s promítnutím nezbytných
souvisejících změn do právního řádu (dále jen „Projekt“). Termín dokončení projektu je
naplánován k 31. prosinci 2019. Právní úprava nabude účinnosti dnem 1. 1. 2020.
V rámci Projektu má MV ČR v úmyslu zadat v otevřeném řízení nadlimitní veřejnou
zakázku na vybudování a provozní podporu informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa
a nadlimitní veřejnou zakázku na verifikaci datové báze informačního systému e-Sbírka a eLegislativa (dále jen „Veřejné zakázky“).
Projekt

by

měl

být

spolufinancován

z Evropského

fondu

regionálního

rozvoje

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“),
školení uživatelů pak z operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
S cílem připravit kvalitní cenový rozpočet Projektu a současně s úmyslem stanovit řádně
předpokládanou hodnotu Veřejných zakázek v souladu s požadavky a pravidly IROP,
s předpokladem následného zadání Veřejných zakázek za účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o
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zadávání veřejných zakázek, provede MV ČR cenový průzkum trhu za podmínek,
způsobem a v termínech dále uvedených.
Tímto, z důvodů uvedených shora, MV ČR vyzývá dodavatele z řad subjektů působících a
podnikajících v daném oboru informačních a technologických služeb (dále jen „Dodavatelé“)
k účasti na níže uvedených seminářích a k následnému předložení cenových návrhů.
Způsob, podmínky a termíny cenového průzkumu trhu:
I.

Předmět cenového průzkumu trhu

Cenový průzkum trhu obsahuje souhrn požadavků MV ČR uvedený v přílohách tohoto
dokumentu (zejména technické a obchodní podmínky), přičemž cílem cenového průzkumu
trhu je na základě takto vymezených relevantních informací získat reálnou a možnostem
příslušné části trhu odpovídající indikaci financování Veřejných zakázek.
Výsledky cenového průzkumu trhu budou sloužit primárně pro účely vymezení rozpočtu
Projektu. Předložené cenové návrhy nebudou sloužit jako nabídky k plnění Veřejných
zakázek, na jejichž základě by bylo možné uzavřít smlouvu.
Z cenového návrhu, seminářů nebo z obsahu jakéhokoliv vyjádření MV ČR nevzniká MV ČR
jakýkoliv závazek vůči kterémukoliv Dodavateli v souvislosti s Projektem či Veřejnými
zakázkami, stejně tak tímto nevzniká kterémukoliv Dodavateli jakýkoliv závazek vůči MV
ČR v souvislosti s Projektem či Veřejnými zakázkami.
Veškeré informace poskytnuté ze strany MV ČR v rámci tohoto cenového průzkumu trhu
jsou považovány za důvěrné a MV ČR tímto žádá Dodavatele, aby s nimi jako s důvěrnými
zacházeli.
Cenový průzkum trhu se bude uskutečňovat plně v souladu se základními zásadami pro
zadávání veřejných zakázek.
II.

Pokyny pro zpracování cenových návrhů
•

semináře

V rámci cenového průzkumu trhu proběhnou se všemi oslovenými Dodavateli, jež projeví
svůj zájem participovat na cenovém průzkumu trhu, společně dva semináře za účelem
představení konceptu Projektu a vyjasnění případných nesrovnalostí předmětu cenového
průzkumu.
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I. seminář se uskuteční dne 13. 7. 2016 od 9:00 hod. v budově MV ČR, Centrotex, nám.
Hrdinů 1634/3, Praha 4 a II. seminář se uskuteční dne 26. 7. 2016 od 9:00 hod. v budově MV
ČR, Centrotex, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4.
Zájemce prosíme o potvrzení účasti na e-mailové adrese: vezak@mvcr.cz nejpozději do 6. 7.
2016 do 16:00 hod. pro účast na I. semináři a do 19. 7. 2016 do 16:00 hod. pro účast na II.
semináři.
S ohledem na omezené prostory se semináře mohou zúčastnit vždy maximálně 3 zástupci
osloveného Dodavatele.
MV ČR si vyhrazuje právo pořídit ze seminářů audio a videozáznam. Dodavatelé
s pořízením těchto záznamů vyslovují svůj souhlas svojí účastí na semináři spolu s podpisem
listiny přítomných.
•

dotazy

MV ČR bude přijímat dotazy k předmětu cenového průzkumu trhu na e-mailové adrese:
vezak@mvcr.cz nejpozději do 29. 7. 2016 do 16:00 hod.
Odpovědi na dotazy Dodavatelů budou poskytovány všem osloveným Dodavatelům
prostřednictvím

e-mailu,

budou

publikovány

na

webové

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-vyzvy-k-ucasti-na-pruzkumu-trhu.aspx,

stránce
popřípadě

budou řešeny na seminářích.
•

cenový návrh

Vzhledem k účelu využití informací získaných cenovým průzkumem trhu může oslovený
Dodavatel podat pouze jeden cenový návrh v rámci tohoto cenového průzkum trhu.
Cenový návrh se předkládá v českém jazyce, v elektronické formě e-mailem na níže
uvedenou kontaktní adresu a v níže uvedeném termínu.
V cenovém návrhu by měla být uvedena kontaktní osoba Dodavatele s e-mailem a
telefonickým kontaktem pro případnou další komunikaci sloužící k upřesnění či vyjasnění
informací uvedených v cenovém návrhu.
Cenový návrh by měl být za účelem jeho plné využitelnosti vypracován formou vyplnění
příslušné struktury ceny uvedené v příloze č. 5 dokumentů „e-Sbírka a e-Legislativa – návrh
parametrů obchodních podmínek“ a „Verifikace datové báze – návrh parametrů obchodních
podmínek“. Upozorňujeme, že je předpokládáno variantní vyjádření ceny za dodávku
dodávky systému e-Sbírka a e-Legislativa.
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Ministerstvo vnitra uvítá, pokud bude k cenovému návrhu přiložen dokument popisující
úvahy a řešení, které ke stanovení ceny Dodavatele vedly.
III.

Způsob a lhůta pro odevzdání cenových návrhů

Cenové návrhy v rámci tohoto cenového průzkum trhu lze podat pouze elektronicky emailem na adresu vezak@mvcr.cz v termínu nejpozději do 5. 8. 2016 do 16:00 hod.
Cenové návrhy odevzdané po uplynutí výše uvedené lhůty nemusí být, zejména
z administrativních důvodů na straně MV ČR, zpracovány a využity tak, jak je uvedeno
výše.

Podklady k cenovému průzkumu včetně příloh jsou ke stáhnutí na následujícím odkazu:

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-vyzvy-k-ucasti-na-pruzkumu-trhu.aspx

V Praze dne 24. 6. 2016

Česká republika – Ministerstvo vnitra
vrchní ministerský rada
JUDr. Vít Šťastný
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
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