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vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení
dle § 21 odst. (1) písm. a) v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)
s názvem

„Obnova objektových serverů ICT v objektech MV“
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1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
1. Kontaktní údaje: MV, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů –
oddělení přípravy a organizace veřejných zakázek, nám. Hrdinů 1634/3,140
21 Praha 4
2. tel.: +420 974 816 722
3. fax: +420 974 816 849
4. email: ovzoez@mvcr.cz
5. web: http://www.mvcr.cz
6. ID datové schránky: 6bnaawp
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PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1

Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění VZ je dodávka 6 (šesti) clusterů, každý pro jeden ze šesti
objektů lokalizovaných na třech adresách na území Prahy (dále jen „místa plnění“) a
programového prostředku VMWare VSphere Standard s jedním kusem manažovací
konzole vCenter včetně provedení jejich instalace a implementace v místech plnění.

Položka č. 1: Cluster – 6 kusů (dále také jen „HW“) včetně instalace a
implementace v místech plnění
Uchazeč je povinen dodat každý cluster v následující konfiguraci :
A. Server – 2 kusy v následující specifikaci:
•

Provedení serveru 2U

•

2x 8-mi jádrový procesor minimálně 2.0GHz/1333MHz/15MB

•

RAM minimálně 128GB DDR

•

Možnost bootovat z USB flash disku

•

USB flash disk vhodný pro instalaci vmware

•

DVD ROM mechanika

•

Redundantní napájení

•

Management karta pro vzdálený přístup a monitoring

•

Řadič SAS 6Gbps, duální

•

Síťové rozhraní ethernet, minimálně 2x 1Gbps

•

žádný interní HDD

-
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Servery musí být plně kompatibilní s virtualizovaným prostředím vmware ESXi 5.1.
Vmware je aktuálně instalován na stávajících serverech zadavatele.
B. Diskové pole – 1 kus v následující specifikaci:
-

provedení 2U

-

SAS řadič pole duální, 6Gbps

-

SAS kabely 3m, 4 ks

-

využitelná kapacita alespoň 5TB v organizaci alespoň RAID 5

-

disky SAS 15k otáček

Uchazeč ve své nabídce uvede přesný typ, výrobce a specifikaci nabízeného HW.
Položka č. 2: Programový prostředek VMWare VSphere Standard ve verzi 5.1
nebo vyšší (ne OEM! – je požadována volná přenositelnost na jiná zařízení a přímá
podpora výrobce) - licence odpovídající konfiguraci 6 požadovaných clusterů a 6
stávajících virtualizovaných serverů v prostředí vmware (konfigurace každého
stávajícího serveru s vmware 4.1 a 5.0 - 2x 6-ti jádrový procesor, 24GB RAM), počtu
procesorů a velikosti operační paměti v souladu s licenčními podmínkami výrobce
(společnost VMWare) včetně instalace a implementace v místech plnění a včetně
maintenance na 12 měsíců ode dne předání/převzetí předmětu plnění a
programový prostředek VMWare vCenter manažovací konzole v počtu 1 licence
včetně instalace a implementace v místech plnění a včetně maintenance na 12
měsíců ode dne předání/převzetí předmětu plnění.
Uchazeč ve své nabídce uvede přesný název a verzi programových prostředků a,
specifikaci nabízené maintenance. Uchazeč nabídne nejvyšší verzi programových
prostředků dostupnou na trhu v době podání nabídky.
Programové prostředky uvedené v položce číslo 2 jsou dále společně nazývány
„SW“.
Specifikace instalace a implementace HW a SW
Výchozí stav:
Na všech objektech jsou nyní virtualizovány vždy 3 servery - 2x OES a 1x SLES v
prostředí ESXi 5.0 a 4.1, 1 server SLES je instalován na samostatném počítači:
virtualizovaný OES2sp3 pod SLES10sp4, souborové služby NSS a tiskové
služby iPrint
virtualizovaný OES2sp3 pod SLES10sp4, GroupWise 8.3 (doména, poštovní
úřad, GWIA)
-

virtualizovaný SLES11 sp1, ZENworks Configuration Manager 11.1

Celková obsazená disková kapacita je 2TB, rozdělení mezi jednotlivé servery je na
jednotlivých objektech různé, diskové pole je interní
- samostatný SLES11 sp1, RELOAD 3.1

-
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V rámci předmětu plnění je uchazeč povinen provést následující práce:
- instalaci HW do serveroven na jednotlivých objektech
- instalaci a konfiguraci VMWare clusterů
- instalaci a konfiguraci virtualizovaného vCenter Server na platformě SLES
- migraci a optimalizaci virtualizovaných serverů a jejich služeb na clustery
(optimalizací se rozumí nastavení serverů a služeb pro maximální využití počtu
procesorů a velikosti operační paměti a nové rozdělení oddílů a dat služeb pro využití
vyšší kapacity pole clusteru, konkrétní rozdělení kapacity mezi jednotlivé servery,
které budou umístěny v 6-ti objektech určí zadavatel pro jednotlivé objekty různě).
Vzhledem k vlastnostem instalace, migrace vyžaduje novou instalaci virtuálních
serverů a využití nástrojů výrobců (Novell a Suse).
- test funkce serverů a jejich služeb v prostředí clusteru, akceptace
- přesun samostatného serveru a systému RELOAD na HW původně využitý pro
vmware ESXi 4.1
- test funkce serveru a systému RELOAD, akceptace
- uvolnění samostatných serverů, původně využitých pro SLES a RELOAD
2.2
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary
(CPV) je:
48214000-1 Balík programů pro síťové operační systémy; 48820000-2 Servery
zpracování dat
3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 14 ZVZ,
jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli
vyplývající z plnění veřejné zakázky a je očekávána ve výši 5 785 123,97 Kč bez
DPH.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1
Předpokládaná doba plnění
Termín plnění veřejné zakázky je do 45 (čtyřiceti pěti) kalendářních dnů od
uzavření smlouvy.
4.2
Místo plnění veřejné zakázky
Místy plnění jsou místa instalace serverů v lokalitách na území hl. města Prahy Olšanská 4, Praha 3
Nad Štolou 3, Praha 7
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

-
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5
5.1

KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku a
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56.
Základní kvalifikační předpoklady - § 53 odst. 1 zákona
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství
na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání
či bydliště,
písmeno a) a b) uchazeč prokáže předložením kopie výpisu z rejstříku trestů na
uchazeče – právnické osoby a současně na všechny členy statutárního orgánu
(dle § 53 odst. 3 písm. a) zákona);
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
písmeno c) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení (dle § 53 odst. 3
písm. d) zákona);

-
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d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
písmeno d) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení (dle § 53 odst. 3
písm. d) zákona);
e) který není v likvidaci,
písmeno e) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení (dle § 53 odst. 3
písm. d) zákona);
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
písmeno f) uchazeč prokáže: předložením kopie potvrzení příslušného finančního
úřadu, a pro spotřební daň čestným prohlášením, prohlášení o daňových
nedoplatcích ve vztahu ke spotřební dani doloží i uchazeči, kteří nejsou plátci spotřební
daně (dle § 53 odst. 3 písm. b) zákona);
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
písmeno g) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení (dle § 53 odst. 3
písm. d) zákona);
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
písmeno h) uchazeč prokáže předložením kopie potvrzení příslušného orgánu
či instituce (dle § 53 odst. 3 písm. c)zákona);
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle
§ 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto
osoby,
písmeno i) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení (dle § 53 odst. 3 písm.
d) zákona);
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
písmeno j) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení (dle § 53 odst. 3 písm.
d) zákona);
-
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k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
písmeno k) uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení (dle § 53 odst. 3
písm. d) zákona);

5.2

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) ZVZ

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže
předloží

dodavatel, který

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
5.3

Ekonomické kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který předloží čestné
prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
5.4
Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 1 písm. a), ZVZ
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel
předložit seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3
roky.
Ke splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje Zadavatel
předložení:
a) Seznamu významných dodávek poskytnutých Uchazečem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (stanoven dle 56 odst. 1 písm. a) ZVZ).
Seznam významných dodávek musí být formou čestného prohlášeni v následující
struktuře, nejlépe ve formě tabulky a s následujícími údaji:
1) identifikace objednatele dodávky,
2) název významné dodávky,
3) popis poskytnuté dodávky,
4) celkový rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč bez DPH,
5) doba realizace dodávky s uvedením kalendářního měsíce a roku počátku a konce
poskytnutí dodávky,
6) označeni, zda se jedná o veřejného nebo soukromého objednatele a údaj o tom,
zda je přiloženo osvědčení objednatele.

-
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Přílohou tohoto seznamu musí být:
a) osvědčeni vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli,
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
c) kopie smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečněni plnění Uchazeče, není-li
současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Zadavatel určuje
minimální úroveň takto:
Uchazeč předloží nejméně 1 významnou dodávku v oblasti dodávky a implementace
serverové infrastruktury.
Za významnou dodávku se považuje zakázka, jejíž rozsah plnění činil minimálně
1mil. Kč bez DPH (1. 000 000,-Kč bez DPH) a předmět plnění spočíval v dodávce a
implementaci serverové infrastruktury informačních systémů (HW a SW). Tato
významná dodávka byla uskutečněna v posledních 3 letech, (u plnění zasahujících
do budoucnosti uvede dodavatel rozsah plněni ve finančním vyjádření v KČ
vztahujícím se ke dni podání nabídky, budoucí plnění nebudou uznána).
b) Seznam osob odpovědných za poskytování služeb (techniků) a osvědčeni o
vzdělání a odborné kvalifikaci Uchazeče a osob odpovědných za poskytování
služeb (dle 56 odst. 1 písm. b)
Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ( § 56 odst. (1) písm.
b) Zadavatel určuje minimální úroveň takto:
Uchazeč předloží formou čestného prohlášení seznam alespoň 3 odborných
pracovníků. Čestné prohlášeni bude obsahovat prohlášeni Uchazeče, že veškeré
Údaje uvedené v profesních životopisech předkládaných v nabídce na veřejnou
zakázku “Obnova objektových serverů ICT v objektech MV“ jsou úplné a pravdivé.
Realizační tým se musí skládat alespoň z 3 odborných pracovníků, obsazených do
dále uvedených rolí. Přitom platí, odborný pracovník může být obsazen do více rolí
současně.
a) HW specialista - Servery
• prokazatelná znalost HW platformy totožné s platformou požadovanou zadavatelem
v rámci tohoto zadávacího řízení
• praktické zkušenosti s implementací a konfigurací HW platformy totožné s
platformou požadovanou zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízeni
● VMWARE - Certifikace alespoň na úroveň Enterprise v oblasti Infrastructure
virtualization
b) Síťový specialista
• praxe v lOT minimálně 3 let
• prokazatelnou znalost síťových řešení s vysokou dostupnosti,

-
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• praktické zkušenosti s Implementací a provozem sítí na bázi technologii
ETHERNET
● VMWARE - Certifikace alespoň na úroveň Enterprise v oblasti Infrastructure
virtualization
c) Specialista pro MS Windows Server
• praxe v ICT minimálně 3 roky
• prokazatelná znalost administrace produktu Microsoft Windows Server 2012 (v
úrovni MCSA: Windows Server 2012)
• praktické zkušenosti s dokončenou implementací a konfiguraci operačního systému
MS Windows Server 2012
VMWARE - Certifikace alespoň na úroveň Enterprise v oblasti Infrastructure
virtualization
Ve vztahu ke každému odbornému pracovníkovi, který je uveden v seznamu (to
znamená k shora uvedeným odborným pracovníkům) předloží Uchazeč;
Profesní životopis, ve kterém bude uvedeno minimálně:
a. jméno, příjmení a titul,
b. dosažené vzdělání,
c. řídící I odborná role v realizačním týmu,
d. zkušenosti / praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v realizačním týmu
v souladu s požadavky na členy realizačního týmu,
e. seznam odborných osvědčeni vztahujících se k požadovaně řídící I odborné roli
zpracovaný v souladu s dále uvedenými podmínkami,
g. další údaje podstatné pro plnění svěřené role.
5.5

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle
ustanovení § 57 ZVZ.

Dále musí nabídka obsahovat náležitosti podle § 68 zákona č. 137/2006 Sb.
- tj. návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
-

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,

-

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
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

-
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6

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Obchodní a platební podmínky jsou definovány vyčerpávajícím způsobem
v návrhu smlouvy.

7

TECHNICKÉ PODMÍNKY, ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY a
POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

7.1
Stanovení technických podmínek
Technické podmínky s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nestanoví,
předmět veřejné zakázky je definován vyčerpávajícím způsobem v části 2 této
zadávací dokumentace.
7.2
-

Stanovení zvláštních technických podmínek
Dodavatelé ve všech částech specifikace nepožadují vrácení vadných HDD
(poskytují podporu s Defective Media Retention).

7.3
Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
8

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých
korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu
smlouvy.

8.1.1 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není
možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací
dokumentace.
8.1.2 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci
předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci.
8.1.3 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.
8.1.4 Nabídková cena musí být rozepsána na ceny jednotlivých položek a jejich
částí.

-
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9
9.1

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
Pokyny pro zpracování nabídky

9.1.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku
v zadávacím
řízení,
nesmí být
současně
subdodavatelem,
jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími
dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky
podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla
vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí
uchazeči.
9.1.2 Nabídka:
-

bude předložena v jednom originále
doporučuje dvě kopie) v českém jazyce,

-

bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky,
na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle
§ 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ,

-

nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl,

-

bude obsahovat návrh Kupní smlouvy vč. příloh podepsaný osobou
oprávněnou jednat za uchazeče,

-

bude obsahovat návrh Kupní smlouvy vč. příloh v elektronické podobě na
CD/DVD nosiči,

-

bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

v listinné

podobě

(zadavatel

9.1.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
-

své nabídky zabezpečili proti manipulaci,

-

všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,

-

všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

9.1.4 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím
členění:
-

obsah nabídky,

-

doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

-

návrh Kupní smlouvy,

-
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-

ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

10 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI,
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
10.1

Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně
související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti.
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci (§ 49
zákona č.137/2006 Sb.) doručené ve lhůtě stanovené zákonem o veřejných
zakázkách zadavatel doručí uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i
všem ostatním uchazečům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Bude-li žádost o
dodatečné informace učiněna telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými
prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským
zákoníkem. Zadavatel požaduje 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 či za uchazeče tak, jak je uvedeno
v příslušné části výpisu z obchodního či jiného rejstříku nebo prokázáno jiným
relevantním dokladem. V případě podpisu dotazu jinou osobou, je nutné, společně
s dotazem předložit plnou moc vystavenou této osobě osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. Pro doručení žádosti a v souladu s § 148 odst. 2 zákona,
bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků.
Uchazeč je povinen sdělit bezodkladně po obdržení zadávací dokumentace jednu
elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné informace k zadávací
dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá uchazeč.
Případný požadavek na dodatečné informace k zadávacím podmínkám
veřejné zakázky zasílejte na adresu: Ministerstvo vnitra, odbor veřejných zakázek a
centrálních nákupů, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, PSČ 140 21; fax: 974 816 849,
nebo elektronicky do datové schránky - ID datové schránky: 6bnaawp.
10.2 Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná.

-
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11 ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
11.1

Způsob a místo podání nabídek

Nabídku lze podat:
Nabídku může uchazeč podat doporučeně poštou na adresu: Ministerstvo vnitra,
odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů, oddělení přípravy a organizace
veřejných zakázek, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4), nebo osobně
do 11.12. 2014 do 09:00 hodin, na adrese Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů
1634/3 (budova Centrotex), 140 21 Praha 4, centrální podatelna – přízemí. Podání
nabídky je možné v pracovní dny v době;
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 – 16:45 hod.
08:00 – 16:00 hod.
08:00 – 16:45 hod.
08:00 – 16:00 hod.
08:00 – 14:45 hod.

telefon 974 816 299, fax 974 816 848.
Okamžikem doručení nabídky se rozumí okamžik jejího převzetí podatelnou
zadavatele na uvedené kontaktní adrese. Nabídka, která bude doručena po uplynutí
lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena ani hodnocena a bude archivována u
zadavatele.
Při zaslání nabídky poštou požaduje zadavatel uložení nabídky ve dvou obálkách:
vnitřní – opatřená náležitostmi podle ustanovení § 69 odst. 5 zákona č. 137/2006
Sb. a
vnější – opatřené náležitostmi pro poštovní styk.
Nabídka bude zřetelně označena nápisem:
„Neotvírat-veřejná zakázka“ a názvem veřejné zakázky „Obnova objektových
serverů ICT v objektech MV“ č.j. MV-96514/VZ-2014, na které musí být současně
uvedená adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona
č. 137/2006 Sb.
Při osobním podání požaduje zadavatel podat nabídku v obálce
náležitostmi podle ustanovení § 69 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.

opatřené

Při podání nabídky poštou se za datum doručení považuje okamžik převzetí zásilky
podatelnou zadavatele (den, případně hodina převzetí obálky s nabídkou).
Zadavatel doporučuje osobní předání nabídky.
MÍSTO A DATUM PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek se uskuteční dne 11.12. 2014 v 09:00 hod. v místě podání nabídek
na adrese Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4. Otevírání
obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů (dle § 71 odst. 7 zákona č. 137/2006
Sb.), kteří podali nabídky. Sraz zástupců uchazečů v recepci v 08:55 hodin.
-
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12 ZADÁVACÍ LHŮTA
Uchazeč je svou nabídkou vázán do 28.2.2015.
13 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
13.1 Kritéria hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena za předmět
plnění, a to v Kč bez DPH.
Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu
smlouvy na plnění zakázky.
13.2

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 odst. (4) ZVZ. Zadavatel
seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejvýhodnější po nejdražší
nabídku.
V Praze dne
............................................................
Ing. Vladimír Velas
zadavatel
podepsáno elektronicky

-
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