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ZADÁVACÍ DOKUM ENT ACE
pro veřejnou zakázku

„Zajištění

servisní podpory komponentů Centrálního místa
služeb (dále jen „CMS“)

Veřejná zakázka bude zadána otevřeným zadávacím řízením
dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
00007064
CZ00007064
Ing. Vladimírem Velasem, ředitel odboru provozu
informačních technologií a komunikací
Česká národní banka
3605881/0710

Kontaktní údaje: Ministerstvo vnitra – odbor veřejných zakázek a centrálních
nákupů, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4.
telefon:
fax:
e-mail:
web:
profil zadavatele:
ID datové schránky:

+420 974 816 722
+420 974 816 849
vezakoez@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html
6bnaawp

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem VZ je zajištění obnovy servisních podpor zařízení v prostředí CMS,
jejichž platnost končí v letošním roce. CMS je základní a stěžejní částí projektu
„Komunikační infrastruktura veřejné správy“. Cílem veřejné zakázky je pořízení
podpory výrobce a licencí pro zařízení v CMS uvedená v tabulkách 1.1, 1.2, 2.1, 2.
2 a 3. přílohy č. 1 ZD.
Technologie CMS jsou v majetku MV a zajišťují provoz komunikační infrastruktury
veřejné správy a služby CMS pro Ministerstvo vnitra a jím určené orgány. Pro tyto
technologie (viz příloha č. 1 – tabulky 1.- 3.) je nezbytné pořídit licence a podporu
výrobce.
V tabulce 1. 2 přílohy č. 1 je uveden seznam rozšiřujících licencí požadovaných
pro infrastrukturální prvky CMS, v tabulce 2.2 přílohy č. 1 je uveden seznam
licencí požadovaných pro zařízení Cisco IronPort.
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Požadovaný rozsah plnění:
Zadavatel požaduje poskytnutí podpory výrobce pro:
a)
•

•
•
•
b)
•

•
•

•
c)
•
•

•
•
•
•

Infrastrukturální prvky CMS uvedené v tabulce 1.1 přílohy č. 1
dostupnost 5x8 technické podpory při řešení incidentů včetně výjezdů
technika dodavatele do místa instalace CMS při řešení kritických incidentů,
které způsobují nefunkčnost CMS;
přístup na technické asistenční centrum výrobce (TAC) 5x8;
přístup k aktualizacím SW 5x8;
vyskladnění náhradního dílu v den nahlášení incidentu při nahlášení do 15.
hodiny, při nahlášení incidentu po 15. hodině - následující den;
Podporu zařízení Cisco IronPort uvedené v tabulce 2.1 přílohy č. 1
dostupnost 5x8 technické podpory při řešení incidentů včetně výjezdů
technika dodavatele do místa instalace CMS při řešení kritických incidentů,
které způsobují nefunkčnost CMS;
přístup k aktualizacím SW 5x8;
doba odezvy od uplatnění požadavku zadavatele na technickou podporu
1 hodina při incidentu nejvyšší priority (zastavení provozu)
4 hodiny při incidentu vysoké priority (omezení provozu)
24 hodin při incidentu nižší priority (omezení služby, dotaz na
informaci);
Vyskladnění náhradního dílu v den nahlášení incidentu při nahlášení do
15.00 hodin, při nahlášení incidentu po 15.00 hodině - následující den;
Podporu zařízení IBM uvedené v tabulce 3. přílohy č. 1
hardwarová podpora zařízení;
dostupnost 5x11 (období po-pá mimo státních svátků, a to od 7 do 18
hodin) technické podpory při řešení incidentů včetně výjezdů technika
dodavatele do místa instalace CMS při řešení kritických incidentů, které
způsobují nefunkčnost CMS;
možnost telefonické konzultace na určeném telefonickém čísle;
doba odezvy do 4 hodin od písemně uplatněného požadavku zadavatele na
technickou podporu;
doba zásahu v den nahlášení incidentu při nahlášení incidentu do 12.00
hodin, při nahlášení incidentu po 12.00 hodině – následující pracovní den;
incidenty se dělí na tři kategorie, o zařazení rozhoduje
zadavatel objednatel. Incidenty kategorie A znamenají kritickou vadu, incidenty
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•

•

3.

kategorie B znamenají vadu se střední prioritou, incidenty kategorie C
znamenají vadu s nízkou prioritou;
incident kategorie A je požadováno odstranit nebo převést na incident
kategorie B do 24 hodin od písemně uplatněného požadavku zadavatele –
objednatele na technickou podporu;
u incidentu kategorie B a C je požadována nepřetržitá práce na jeho
odstranění až do odstranění, pokud se strany nedohodnou jinak.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CPV kód a název:
50312600-1 Opravy a údržba zařízení pro
informační technologie
32571000-6 Komunikační infrastruktura

4.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10.000.000,- Kč bez DPH.

5.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění:
Zadavatel požaduje zahájení plnění do 15 pracovních dní po uzavření smlouvy.
Poskytování servisní podpory je požadováno na dobu 1 roku od ukončení
platnosti stávající servisní podpory, vyjma zařízení v řádcích 13-16 tabulky 2.1
přílohy č. 1, u kterých je požadováno poskytování servisní podpory na dobu 15
měsíců od ukončení platnosti stávající servisní podpory. Termíny ukončení
platnosti stávající servisní podpory jsou uvedeny v tabulkách č. 1 -3 přílohy č. 1.
Platnost licencí je požadována prodloužit o 1 rok od ukončení stávající platnosti
licencí, vyjma licencí v řádcích 3.0 a 3.0.1. tabulky 2.2 přílohy č. 1,
u kterých je požadováno prodloužení platnosti o 15 měsíců od ukončení
stávající platnosti licencí.
Termíny ukončení stávající platnosti licencí jsou uvedeny v tabulkách č. 1 - 2.
přílohy č. 1.
Místo plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika – Ministerstvo vnitra,
Olšanská 4, Praha 3.
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6.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

A.

Splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže
1)
splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona odst. 1
zákona,
2)
splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s ust. § 54 zákona
písm. a) a b) zákona;
3)
předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku.
4)
splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s ust. § 56
zákona odst. 2 písm. a);
Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek dle § 65
odst. 1 zákona.
B.

Způsob prokazování kvalifikace

1) Uchazeč je oprávněn prokázat kvalifikaci předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 zákona, a to ve lhůtě pro prokázání
splnění kvalifikace, přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění, není-li výpis
ze seznamu starší než 3 měsíce.
2) Zadavatel umožňuje, aby uchazeč
subdodavatele dle § 51 odst. 4 zákona.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

využil

k plnění

subdodavatele

veřejné

zakázky

prokázat

splnění

3) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně
a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý
z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikaci dle § 51 odst. 5 a 6 zákona.
4) Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle § 51 odst. 7
zákona v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do
českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
5) Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát
vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti
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stanovené v § 139 zákona, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v
certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace podle § 52 zákona.
C.
Vymezení požadované kvalifikace
1) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona prokáže uchazeč
způsobem dle § 53 odst. 3 písm. a), b), c) a d) zákona;
2) Profesní kvalifikační předpoklady - § 54 zákona a) a b)
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
•
•

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán;
dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady - kopie k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku, nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být splnění
kvalifikace prokázáno, starší 90 kalendářních dnů.
3) Ekonomická a finanční způsobilost
Podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč předloží čestné
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
4)Technické kvalifikační předpoklady - § 56 odst. 2 písm. a)
Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby doložením:
seznamu 2 významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouvou s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně
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Minimální úroveň doložených veřejných zakázek odpovídající druhu veřejné
zakázky je stanovena ve výši minimálně 500 tis. Kč s obdobným předmětem
plnění s touto veřejnou zakázkou.
7.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona je základním hodnotícím
kritériem nejnižší nabídková cena bez DPH za celkový předpokládaný objem
veřejné zakázky.
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 odst. 4 zákona, tj.
zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po
nejdražší nabídku.
Předložené nabídky budou ve smyslu § 76 zákona posouzeny z hlediska
splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny
v této ZD. Nabídky, které nesplní posuzované požadavky, budou vyřazeny.

8.

POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ
PLATEBNÍCH PODMÍNEK

NABÍDKOVÉ

CENY

VČETNĚ

a) Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky
v Kč v členění bez DPH, výše a částka DPH a s DPH. Celková nabídková
cena bude sestavena z cen za jednotlivé položky předmětu plnění;
b) Uvedená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato ZD;
c) Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona
č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo
zvýšena
přesně
podle
účinnosti
příslušné
změny
zákona
č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů;
d) Celková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nezbytné
k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této ZD;
e) Faktury musí obsahovat číslo jednací smlouvy a všechny údaje uvedené
v § 12 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a fakturované činnosti musí být ze strany Ministerstva
vnitra akceptovány;
f) Zadavatel požaduje vystavit celkovou fakturu po dodání předmětu plnění
a jeho akceptaci zadavatelem;
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g) Faktura je splatná do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího doručení na
adresu: Ministerstvo vnitra, odbor provozu informačních technologií
a komunikací, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4;
h) Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba požadována za
uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu zadavatele a poukázána ve
prospěch účtu dodavatele;
i) Zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje
požadované náležitosti nebo není vystavena v souladu se smlouvou, nebo
která obsahuje jiné cenové údaje než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba
splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího
doručení zadavateli;
j) Zálohové platby zadavatel neposkytuje.
9.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění a nepřipouští variantní řešení nabídky.
V případě nedodržení termínu dodání předmětu plnění do 15 dní je dodavatel
povinen zaplatit objednateli částku ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den
prodlení, výše sankce není omezena.
Poskytovatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za poskytovatelem
zaviněné nedodržení termínů odpovědi technika uvedených v odstavci 1.2
Technického zadání ve výši 1 000,-Kč za každou i započatou hodinu prodlení,
výše sankce není omezena.
Pokud je součástí předmětu plnění SW, pak uchazeč garantuje, že je jeho
vlastníkem nebo že je oprávněn k poskytnutí a převodu užívacích práv k tomuto
SW (dále jen „práva k SW“) zadavateli a jeho konečným uživatelům. Uchazeč se
zavazuje práva k SW zadavateli a jeho konečným uživatelům poskytnout a na
zadavatele a jeho konečné uživatele je převést.
Pokud je součástí dodávky služeb poskytnutí užívacích práv k volně šiřitelným
programům (freeware), které nejsou uvedeny v předmětu smlouvy, je uchazeč
povinen zpracovat přehled těchto licencí a předložit ho jako součást dodacího
listu (popř. předávacího/přejímacího protokolu). Uchazeč garantuje, že
poskytnutím uvedených užívacích práv neporušuje práva třetích stran ani
autorský zákon.
Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil v příloze nabídky seznam kontaktních
osob, tel. čísel, e-mailů a faxů, na které budou oprávnění pracovníci zadavatele
hlásit požadavky na standardní údržbu a na technickou podporu při řešení
provozních problémů.
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Podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s požadavky a podmínkami
zadavatele
uvedenými
v této
zadávací dokumentaci. Tyto podmínky
a požadavky musí být uvedeny v návrhu smlouvy, který uchazeč předloží
v nabídce. Návrh smlouvy je nedílnou součástí nabídky. Konečné znění smlouvy
bude upřesněno před jejím uzavřením.
Současně s podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co
bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem anebo poté, co bude výběrové
řízení zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele v souladu s § 147a zákona identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku, včetně informací
o nabídkových cenách těchto uchazečů včetně uzavřené smlouvy a všech jejích
změn a dodatků, výši uhrazené ceny a seznam subdodavatelů dodavatele.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky.
10. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podmínky a požadavky včetně předmětu plnění této zadávací dokumentace
budou uvedeny v návrhu smlouvy, který uchazeč předloží jako součást nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění Smlouvy dále jednat
a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných
podmínek stanovených v zadávacích podmínkách.
11.

POKYNY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Jako součást nabídky uchazeč předloží dle § 68 zákona:
 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 v případě, že má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění
pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče podle § 68 odst. 2 zákona a identifikační údaje uchazeče.
Smlouva musí obsahovat veškeré podmínky a požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky.
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Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem.
Nabídka včetně jejích příloh musí být zadavateli předložena v originále
v listinné podobě a v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu
pdf. Písemná i elektronická verze nabídky včetně příloh musí být shodná.
Zadavatel doporučuje i ve třech písemných kopiích, přičemž „Originální
výtisk“ bude zřetelně označen slovem ORIGINÁL a bude v něm zřetelně
uveden celkový počet jeho listů/stran. Nabídka musí být předložena kompletně
v českém jazyce.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky.
Požadavky na elektronickou formu:

nabídka je hlavním souborem ve formátu pdf (dokument ve formátu
Adobe Acrobat Reader®), k němuž jsou přikládána jednotlivá prohlášení a další
povinné přílohy jako samostatné soubory s příslušným označením, rovněž ve
formátu pdf. Tyto soubory musí být nastaveny tak, aby nebylo možné je měnit a
byla zachována shoda s papírovou verzí;

dále pro potřeby zadavatele bude nabídka včetně jejích příloh uložena
v následujících formátech: DOC nebo RTF (dokument v textovém standardu
RTF); tabulky ve formátu XLS, obrázky mohou být ve formátu JPG, TIFF nebo
GIF.

Elektronická verze nabídky je tedy tvořena více soubory. Maximální velikost
jednoho souboru na CD nebo DVD zadavatel doporučuje 10 Mbyte.
Zadavatel doporučuje uchazečům, aby své písemné nabídky zabezpečili proti
manipulaci, tzn. aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či
sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky
a aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
12.

PODÁNÍ NABÍDEK, MÍSTO A LHŮTA

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT-VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA:ZAJIŠTĚNÍ
SERVISNÍ
PODPORY
KOMPONENTŮ CMS, č. j.: MV-106008/VZ-2014“.
Na obálce musí být současně uvedena adresa, na níž je možné zaslat
oznámení podle § 71 odst. 5 a 6 zákona.
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Okamžikem doručení nabídky se rozumí okamžik jejího převzetí centrální
podatelnou na níže uvedené kontaktní adrese. Nabídka, která bude doručena
po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena ani hodnocena a bude
pouze archivována u zadavatele.
Nabídku může uchazeč podat:
•
doporučeně poštou na adresu:
Ministerstvo vnitra, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů, VEŘEJNÁ
ZAKÁZKA - č.j.: MV-106008/VZ-2014, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
Při zaslání poštou požaduje zadavatel uložení nabídky ve dvou obálkách:
vnitřní – opatřené náležitostmi podle ustanovení § 69 odst. 5) ZVZ a vnější –
opatřené náležitostmi pro poštovní styk a rovněž názvem VZ a č.j. MV106008/VZ-2014
•
osobně na adrese zadavatele:
Ministerstvo vnitra ČR, náměstí Hrdinů 1634/3 (budova Centrotex), 140 21
Praha 4, centrální podatelna – přízemí. Podání nabídky v pracovní dny v době
od 08:30 do 15:00 hod. (poslední den lhůty do 09:00 hodin), telefon 974
816 299.
Zadavatel doporučuje osobní předání nabídky.
Lhůta pro doručení nabídek zadavateli končí 2. prosince 2014 v 09:00 hodin.

13.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, MÍSTO A TERMÍN

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. prosince 2014 v 09:00 hodin.
Adresa otevírání obálek: Ministerstvo vnitra ČR, náměstí Hrdinů 1634/3,
140 21 Praha 4.
Otevírání obálek v souladu s ustanovením § 71 odst. 8 zákona se mohou
zúčastnit zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě
pro podání nabídek.
Sraz zástupců uchazečů v recepci v 08:55 hodin. Zástupci uchazečů se
zároveň prokáží písemným pověřením statutárního orgánu uchazeče.
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14.

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovil v souladu s ustanovením § 43 zákona zadávací lhůtu do
31. ledna 2015.
15.

POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

A

DODATEČNÝCH

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu
zadavatele (https://www.zakazky.mvcr.cz/vz00000032).
Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám
dle § 49 zákona. Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena
zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Tyto žádosti lze doručit zadavateli v souladu s § 148 odst. 2 a lze je podávat na
adresu:
Ministerstvo
vnitra
ČR,
odbor
veřejných
zakázek
a centrálních nákupů ( č.j.:MV-106008/VZ-2014), náměstí Hrdinů 1634/3, 140
21 Praha 4. Zadavatel požaduje u všech žádostí uvést číslo jednací předmětné
veřejné zakázky, tj. č.j.:MV-106008/VZ-2014.
Žádost o dodatečné informace, která bude učiněna elektronickými prostředky,
musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu, tj podepsání datové
zprávy uznávaným elektronickým podpisem nebo označení datové zprávy
uznávanou elektronickou značkou u jakýchkoliv datových zpráv zasílaných
elektronickými prostředky. S ohledem na skutečnost, že vznesení dotazu
k zadávací dokumentaci je právním úkonem uchazeče, požaduje zadavatel, aby
každý takovýto dotaz byl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za
uchazeče tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního či jiného
rejstříku nebo prokázáno jiným relevantním dokladem.
K poskytnutí dodatečných informací zadavatelem bude využito elektronických
prostředků.
Zadavatel má právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče.
Veškeré dodatečné informace budou zveřejňovány na profilu zadavatele.
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16.

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Nedílnou součást zadávací dokumentace tvoří:
Příloha č. 1 – Seznam podpor výrobce a licencí .
Příloha č. 2 – Titulní list nabídky

6 listů
1 list

Ing. Vladimír Velas
zadavatel

podepsáno elektronicky
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