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VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA DODÁVKU SOFTWARE PRO TPV A PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
VÝROBY  

 

TEDOM a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku software pro TPV a plánování a řízení výroby 
dle specifikací uvedených níže pro společnosti TEDOM a.s.. 
 
Podmínky výběrového řízení a obsah návrhu: 
 

1. Základní údaje 
 

Zadavatel:  
 

 
obchodní firma:   TEDOM a.s. 

sídlo:    č.p. 195, Výčapy, 674 01 
IČ:     28466021 
DIČ:     CZ28466021 
zapsán v OR:                 zapsána u KS Brno, oddíl B, vložka 6260 
jednající/zastoupený:                Ing. Josef Jeleček 
osoba oprávněná jednat v rámci VŘ: Miroslav Sláma, Milan Werl, Petr Ouhrabka, Roman Straka 
dále jen „Zadavatel“ 
 

2. Předmět plnění 

Dodávka zboží dle specifikací uvedených níže. 

 

3. Lhůta k podávání návrhů na uzavření smlouvy (dále jen Návrh) účastníky výběrového 
řízení (dále jen účastníci) 

Lhůta k podávání Návrhů v kole prvním začíná běžet dnem odeslání Výzvy k podávání návrhů na uzavření 
smlouvy (dále jen Výzva) a končí dne 31.10. 2018. Oznámení o výsledku řízení bude sděleno písemně pouze 
účastníkovi, s kterým se Zadavatel rozhodne jednat o uzavření smlouvy. Pořadí na ostatních místech nebude 
stanoveno. Návrh v kole prvním se považuje za doručený včas, pokud je nejpozději v poslední den lhůty pro 
podávání Návrhů doručen do místa podávání Návrhů.  

 

4. Místo a způsob podávání Návrhů 

1. Nabídka včetně požadovaných příloh může být zpracována písemně nebo elektronicky a doručena 
na adresu zadavatele:  

 písemně na adresu 

TEDOM a.s. – Milan Werl 

č.p. 195 

674 01 Výčapy 

Obálka bude opatřena adresou zadavatele zakázky, adresou uchazeče a označením: 

„ NEOTEVÍRAT – Dodávka software pro TPV a plánování a řízení výroby“ 

 elektronicky na adresu: 

milan.werl@tedom.com 

2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

3. Strany nabídky budou číslovány a budou pevně spojeny pro zamezení manipulace s jednotlivými listy.  

4. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.  

5. V případě poslání nabídky e-mailem bude nabídka ve formátu pdf.  
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5. Požadavky na obsah Návrhu 

Návrh v kole prvním musí obsahovat: 

▫ Označení smluvních stran; 

▫ Stanovení závazku účastníka dodat dílo za podmínek stanovených Návrhem; 

▫ Prohlášení účastníka, že souhlasí s podmínkami výběrového řízení uvedenými v této Výzvě; 

▫ Dobu platnosti Návrhu, přičemž doba platnosti Návrhu musí činit minimálně 90 dnů ode dne doručení konečné 
nabídky Zadavateli  

▫ Akceptace dodávky proběhne na základě plně implementovaného informačního systému 

▫ Po akceptaci vystaví dodavatel fakturu na dodávku díla včetně licencí 

▫ Požadovaná splatnost faktur vystavených Uchazečem je minimálně 60 dnů 

▫ Uchazeč doloží referenční listy realizací systému u zákazníků obdobného zaměření a rozsahu jako je 
zadavatel 

▫ Uchazeč uvede odhadovanou dobu realizace zakázky v měsících 

 

▫ Nabídka musí zejména obsahovat: 

 

5.1. Zpracování cenové nabídky 

  

Nabídková cena musí být konečná a bude uvedena v českých korunách a v následující struktuře:  

▫ A. nabídková cena bez DPH  

▫ B. DPH  

▫ C. nabídková cena s DPH 

  

Nabídková cena bude zpracována touto formou:   

1. cena za systém pro plánování a řízení výroby včetně modulového řešení TPV (licence),  

2. cena ročního udržovacího poplatku (údržba a aktualizace) neměnného nejméně po dobu pěti let,  

3. cena za implementaci systému, 

4. cena za základní zaškolení uživatelů,  

5. ostatní náklady – doprava na místo určení, případné další náklady vzniklé v souvislosti s implementací 
(ubytování aj.). 

 

5.2. Požadované moduly včetně popisu řešení 

 

▫ Plánování a řízení výroby 

▫ Technická příprava výroby 

 

6. Způsob hodnocení návrhu 

 

 
Cenové nabídky budou zpracovány podle následujících kritérií (viz. Tab. 6.1 a Tab. 6.2): 
  
Tab. 6.1 Hodnotící kritéria 
 

Hodnotící kritérium Předmět hodnocení v rámci kritéria Váha 

Nabídková cena 
předmětu dodávky 
(Kč) 

Cena kompletní dodávky včetně ceny ročního udržovacího poplatku 
v Kč bez DPH 

100% 

Celkem  100% 
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Tab 6.2. Bodový systém 
 

Kritéria Označení 
kritéria 

Váha % Bodové ohodnocení 

Nabídková cena 
předmětu dodávky 
(Kč) 

A Va = 100 Bodya=(Amin/Ax)*Va 

 
 

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. 

 

 

7. Vyloučení Návrhů 

Z výběrového řízení budou vyloučeny Návrhy:  

▫ obsahově nekompletní vzhledem ke stanoveným podmínkám; 

▫ nesplňující stanovené požadavky; 

▫ zjistí-li Zadavatel kdykoli v průběhu řízení, že uchazeč uvedl v Návrhu nepravdivé údaje; 

▫ předložené po uplynutí lhůty k podávání Návrhů. 

 

Vyloučené Návrhy není Zadavatel povinen posoudit a vyhodnotit. 

 

8. Další podmínky 

▫ Všechny informace a materiály týkající se výběrového řízení jsou důvěrné a nesmí být poskytnuty třetím 
osobám.  

▫ Náklady na zpracování Návrhu a ostatní náklady vzniklé uchazeči v souvislosti s výběrovým řízením nese 
uchazeč.  

▫ Podané Návrhy se uchazečům nevracejí. 

▫ Návrh nelze odvolat po jeho předložení. 

▫ Výběrové řízení může probíhat ve více kolech. 

 

 9. Práva Zadavatele 

▫ Zadavatel je oprávněn zhodnotit nevyloučené Návrhy a je oprávněn určit účastníka, s kterým bude jednat o 
uzavření smlouvy. Účastník je svým Návrhem po celou dobu jeho platnosti vázán. Zadavatel je oprávněn 
požadovat doplnění nebo změnu Návrhu. Vyrozumění účastníka o výsledku výběrového řízení není akceptací 
Návrhu. 

▫ Touto Výzvou není Zadavatel vázán a má právo odmítnout všechny předložené Návrhy. 

▫ Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky řízení a to 
písemně a shodně všem účastníkům. 

▫ Zadavatel má právo vypsané řízení kdykoli zrušit. Případné zrušení výběrového řízení bude provedeno 
stejným způsobem jako jeho vyhlášení. 

▫ Zaslané návrhy se účastníkům nevracejí a zůstávají u Zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení 
výběrového řízení. 

▫ Po skončení řízení jsou změny v návrhu smlouvy ze strany účastníka nepřípustné. Zadavatel je však oprávněn 
o znění návrhu jednat a požadovat jeho doplnění nebo změnu. 
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Přílohy: 
Příloha č. 1 – Požadované vlastnosti 
 
 
 

Ve Výčapech dne 4.10. 2018 

 

 

 

 

____________________________   

Milan Werl    

Ředitel ICT  
TEDOM a.s.   
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Příloha č. 1 – Požadované vlastnosti 
 

Informační systém musí podporovat práci uživatelů na koncových stanicích pracujících s 
operačním systémem MS Windows 7 a vyšším. 
 
Rozhraní informačního systému musí umožňovat napojení na aktuálně používaný ERP ESO9 
pracující na databázi MS-SQL a systémy CAD pro konstrukci (včetně Autodesk Vault, Autodesk 
Inventor). 
 
Systém musí vyhovovat provozu strojírenské firmy zaměřené na malosériovou výrobu s prvky 
zakázkové výroby a podporovat výrobu elektro. Výroba může být sériová, malosériová, zakázková i 
kusová. 
Výrobky se skládají ze stovek dílů zařazených ve víceúrovňových kusovnících – jak výrobních, tak 
montážních. 
 
Systém musí umět pracovat se změnami u živých zakázek. 
  
Systém musí umožnit využití na čtyřech rozdílných lokalitách s odlišným nastavením parametrů 
řízení výroby.  Na lokalitě Hořovice musí umožnit práci pro minimálně 25 současně pracujících 
uživatelů, na lokalitě Jablonec nad Nisou minimálně 20 současně pracujících uživatelů, na lokalitě 
Třebíč 10 současně pracujících uživatelů a na lokalitě Výčapy 10 současně pracujících uživatelů.  
 
Systém převede všechna dostupná data ze stávajících používaných softwarů pro TPV. Lokalita 

Jablonec nad Nisou – software Drobník (vytvořený v programovacím jazyce Delphi 5) – datové 

struktury uložené v lokálních tabulkách dbf (formát dBase IV), lokalita Hořovice – sofware Softip 

Sysklass (vytvořený v MS Visual Foxpro) – datové struktury uložené v databázovém serveru MS 

SQL. 
 
 
Systém musí pokrývat řešení nejméně pro tyto oblasti: 
 
Plánování 
Dlouhodobé – horizont cca 6-24 měsíců s vazbou na data v CRM 
Střednědobé – plánování kapacit a materiálu na konkrétní zakázky a na rozpracovanost (zakázky a 
díly vyráběné na sklad) 
Dílenské – plánování výdeje materiálu, plánování práce pro jednotlivá střediska a stroje 
Dopředné a zpětné plánování a kombinace obou pro různé zakázky 
Plánování do omezených i neomezených kapacit a kombinace obou pro různé zakázky 
 
Další funkcionality 
Scénáře – „co se stane když“ 
Práce s prioritami zakázek 
Práce s čarovými kódy jak z pohledu materiálu (příjem, výdej i identifikace v průběhu výroby), tak 
odvádění práce (tisk, odvádění) 
Práce se změnami – při změně vytvořit přehledy rozdílů a toho co je potřeba řešit 
Rychlé přeplánování kapacity i materiálu (i několikrát denně) 
Bilancovat materiálové požadavky s ohledem na stav skladu, objednávky, potřeby na montáž atd. – 
spolupráce s ESO 
Porovnání plánovaných a skutečných nákladů – spolupráce s ESO 
Příprava fronty práce pro: objednávání materiálu, výdej materiálu, jednotlivá pracoviště 
Práce s mezioperačními časy 
Práce s jednotlivými pracovišti a středisky 
Akceptování „více obsluhových“ strojů (jedna osoba na více strojů) a naopak odvádění skupinové 
montáže (tzn. více osob v jeden čas na jedné operaci)  
Vyhledání slabých míst a možností úspor a zvyšování efektivity 
Zmenšení rizika lidských chyb 
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Snížení počtu lidí potřebných pro zajištění chodu logistiky a výroby 
 
Požadovaná délka záruky: 
3 roky 


