
 

 

 

 

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV 

TLOSKOV 1 

257 56 NEVEKLOV 

IČO 00640841 

 

ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) 

 

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 

 

 

 

1) Název zakázky 

 

 Upgrade  - rozšíření současného mzdového programu na komplexní 
systém pro řízení lidských zdrojů. 
 

2) Vymezení plnění veřejné zakázky 

 
Státní příspěvková organizace. Počet zaměstnanců cca 250, počet uživatelů systému cca 40. 

1 Rozšíření mzdového systému o: 

1.1 Personální agendu 

Evidovat a spravovat personální údaje o lidech v pracovněprávních vztazích podle platné 

legislativy pro státní příspěvkové organizace. Přímé sdílení – propojenost s daty mzdového a 

docházkového systému.  Sledování ukončení pracovněprávního vztahu v následujících dvou 

měsících. Možnost sledovat ukončení výjimek z kvalifikačních předpokladů. 

1.2 Docházkový systém 

Evidence a plánování docházky podle platných právních předpisů (dovolené, pracovní cesty, 

přestávky, práce přesčas, překážky v práci zaměstnanců, pohotovosti apod.). Záznam 

docházky přes docházkové terminály s čtečkami současných ID karet, dále na odloučeném 

pracovišti přes webové rozhraní a při služebních cestách na přes mobilního klienta. 

Automatické vyhodnocování případných chyb a umožnění jejich korekce. Umožnit následné 

vyhodnocení, kontrolu a schvalování vedoucím, na PC a přes mobilního klienta. Mobilní 

klient (iOS, Android, Windows Mobile, pro mobilní docházku při služebních cestách, práci v 

terénu, možnost záznamu GPS lokace). Webový přístup. 

1.3 Agendu pro hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců v souvislosti s přiznáváním odměn, s možností volby kritérií a jejich 

počtu. Možnost návrhu dalšího vzdělávání pro další kalendářní rok a s přenosem do agendy 

vzdělávání.  

 

 



1.4 Agendu pro vzdělávání 

Plán vzdělávání, účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, hodnocení jednotlivých 

vzdělávacích akcí, sledování nákladů. Možnost upozornění na neplnění zákonného dalšího 

vzdělávání konkrétních skupin zaměstnanců v souladu se zákonem č. 108/2006, č. 95/2004, č. 

96/2004, č. 563/2004. U zdravotnických pracovníků sledování kreditů. 

Přihlašování, schvalování vzdělávacích akcí umožnit přes webové rozhraní, bez nutnosti 

instalované aplikace na PC vedoucích.   

1.5 Organizační schémata 

Tvorba organizačního schématu organizace, včetně evidence pracovních míst a požadavků na 

ně. Ukládání schémat do historie s možností nahlížení. Možnost vytvoření více druhů 

schémat, jednak podle útvarů, jednak podle zařazení do poskytovaných služeb, s možností 

rozdělení úvazků. 

2 Terminály 

2.1 Náhrada dosluhujících docházkových terminálů v areálu CSS Tloskov 

Demontáž stávajících 6 ks terminálů. Dodávka, montáž, připojení a nastavení 4 ks nových 

docházkových terminálů. Terminály musí umožňovat využití stávajících ID karet, 

používaných současně i pro stravovací systém. Stavební začištění a řádné technologické 

zakončení na místech po demontáží původních a neosazení novými terminály.  

2.2 Začlenění stávajícího přístupového terminálu do systému 

Přístupový terminál u objektu Chalouka slouží k umožnění vstupu oprávněných osob  - 

bezklíčového otevření vchodových dveří ID kartou v nočních hodinách.  

Další požadavky 

2.3 Analýza, implementace, instalace a nastavení systému 

2.4 Autentizace uživatelů, práva uživatelů na různé úrovně a rozsah přístupů v systému na 

základě definovatelných oprávnění  

2.5 Možnost exportu sestav z celého systému do běžných souborových formátů (Excel, 

Word, PDF) 

2.6 Možnost tvorby vlastních uživatelských sestav 

2.7 Možnost použití stávajících ID karet 

2.8 Proškolení příslušných zaměstnanců  

2.9 Poskytování telefonické, e-mailové a vzdálené podpory 

2.10 Poskytování nových verzí systému dle legislativních změn 

2.11 Spolupráce se stravovacím systémem Astris (kontrola nároku na stravu dle docházky, 

srážky za stravování ze mzdy)  

2.12 Export dat umožňující import na portál MPVS ČR dle podmínek 

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm_info/rozhrani a související odkazy MPSV 

ČR.  

2.13 Centrální databáze, zabezpečená komunikace, monitoring a záznam událostí 

2.14 Bezobslužné pravidelné zálohování na vzdálený síťový disk 

2.15 Záruka vývoje systému minimálně po dobu minimálně 5 let 

3 Provoz na stávajícím hardware 

3.1 Server 

Intel Xeon CPU 2.13 GHz, RAM 12 GB 

Windows Server 2008 R2 Enterprise 

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm_info/rozhrani


 

 

 

Microsoft SQL Server 2008 

Záruka nekonfliktního provozu současně se stávajícími aplikacemi. 

3.2 PC správa lidských zdrojů 

3.2.1 Mzdová účtárna 

Stolní PC s Windows 7, MS Office, připojení k interní LAN (s přístupem k internetu přes 

Kerio).  

3.2.2 Vedoucí správy lidských zdrojů  

Stolní PC s Windows 7, MS Office, připojení k interní LAN (s přístupem k internetu přes 

Kerio).  

3.2.3 Personální referent 

Stolní PC s Windows 7, MS Office, připojení k interní LAN (s přístupem k internetu přes 

Kerio).  

3.3 Vedoucí  

3.3.1 Stolní PC a notebook s Windows Vista, 7, 8.1, iOS. 

3.3.2 Tablety a smart mobilní telefony s Android, iOS, MS Windows 

3.4 Odloučené pracoviště Skalka 

Stolní PC s Windows 7, přístup k internetu ADSL. 

 
  

 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 

Předpoklad doby plnění veřejné zakázky říjen - prosinec 2014. 

Ukončení zadavatel požaduje nejpozději do 20. prosince 2014. 

   

4) Způsob hodnocení nabídek 

 

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude 

nejnižší nabídková cena.  

 

5) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 

 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše 

přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů 

(např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami 

uvedenými v této výzvě. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

 

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně 

DPH. 

2. Rekapitulace nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých 

ucelených částech dodávky. 

3. Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti 

vyplývající z výzvy. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva. 

 

 

 

Platební podmínky: 

 

Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Zhotovitel bude 

zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě objednatelem odsouhlasených 

soupisů provedených prací a dodávek (Předávací protokol). Splatnost faktur 

bude 14 dní. 

 

 

6) Místo a termín pro podání nabídky 

 

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu „Centrum 

sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov“. 

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 10.10.2014. 

Součástí nabídky bude: 

-oprávnění k předmětu podnikání, který je v souladu se zaměřením akce. 

 

 

7) Informace o výsledku nabídky 

 

Vybraný dodavatel bude vyzván k uzavření smlouvy o dílo. 

 

 

8) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky 

 

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné 

zakázky před podáním nabídky. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je 

kdykoliv po telefonické domluvě s p. Sajdlovou, 317740118, 736483609 

 

 

 



 

 

 

9) Práva zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným 

uchazečem 

- nevracet uchazečům podané nabídky 

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výzvě 

na veřejnou zakázku 

 

 

 

V Tloskově dne 25. září 2014 

 

 

 

        Mgr. Matěj Lipský 

                 ředitel  

 

 
 

OKsystem s.r.o. 

Na Pankráci 125 

140 21 Praha 4 

IČ: 27373665 

 

SH tech, s.r.o. 

Jeronýmova 232 

460 07 Liberec 

IČ: 25020544 

 

EFG CZ spol. s r.o. 

Na Jarově 4 

130 00 Praha 3 

IČ: 25649876 


