Č. j. MV- 125688-4/VZ-2014
Přílohy:9

Z AD ÁVAC Í D OK U MEN T AC E
pro veřejnou zakázku

„Technická podpora HW a SW – technologie SUN
Microsystems“
Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), dle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), je podkladem pro
zpracování a podání nabídky uchazeče v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby,
realizované v otevřeném řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ. Oznámení předběžných
informací této veřejné zakázky, dle § 86 ZVZ, bylo odesláno k uveřejnění
dne 26.9.2014 a uveřejněno dne 1.10.2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním
číslem formuláře 7401011098336 a Evidenčním číslem VZ 498336.

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízením
dle § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ.
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
00007064
CZ00007064
Ing. Františkem Varmužou, ředitelem odboru centrálních
informačních systémů (dále jen „zadavatel“)
Česká národní banka
3605881/0710

Kontaktní údaje:

Ministerstvo vnitra – odbor veřejných zakázek a centrálních
nákupů, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4.

e-mail:

vezak@mvcr.cz

profil zadavatele:
ID datové schránky:

www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3html
6bnaawp

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka odborných služeb pro zabezpečení
technické podpory HW a SW výpočetní technologie SUN Microsystems informačních
systémů správních evidencí.
Předmětem dodávky služeb je:
a) technická podpora HW a SW technologie SUN Microsystems v objektech MV v Praze
v předpokládaném období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018,
b) specifikace požadované technické podpory HW a SW – úrovně podpory technologie
SUN Microsystems a smluvních pokut je uvedena v příloze č.1 ZD,
c) seznam HW a SW je uveden v přílohách č. 2, 3, 4 a 5 ZD,
d) doplňující informace jsou uvedeny v příloze č. 6 ZD,
e) Podrobnější informace k předmětu plnění této veřejné zakázky jsou uvedeny
v závazném návrhu smlouvy, viz příloha č. 9 ZD.
Dále služba musí splňovat tyto parametry:
a) telefonickou podporu pracovníků objednatele při řešení provozních problémů HW
a SW vybavení,
b) servisní zásahy v místě plnění na základě požadavků objednatele,
c) odstranění závady HW ve stanovené době dle přílohy č. 1 této ZD
od prokazatelného nahlášení závady,
d) dodávky nových náhradních dílů HW za vadné díly,
e) servisní zásahy a výměny všech vadných komponent zajišťují servisní technici
poskytovatele služeb,
f) délku záruční doby na HW nebo SW po servisním zásahu minimálně 24 měsíců,
g) dodávky SW patchů,
h) upgrade OS SW nebo dodávky nových verzí OS SW,
i) pevné disky, vyměněné v rámci oprav, zůstávají majetkem objednatele,
j) preventivní prohlídky magnetopáskové knihovny 1x za rok,
k) dostupnost náhradních dílů pro zajištění okamžité opravy podle popsaných priorit,
l) přístup k službám web centra servisní podpory na On-line servisní centrum (OSC).
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3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CPV kód a název: 72611000-6 Technická výpočetní podpora.
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel
si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem
na případné prodloužení zadávacího řízení.
Doba předpokládaného plnění předmětu veřejné zakázky je od uzavření smlouvy
do 31. 12. 2018.
Místem plnění jsou objekty Ministerstva vnitra:
- Olšanská 2, 130 00 Praha 3,
- nám. Hrdinů 3 - Centrotex, 140 00 Praha 4.
5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
a)

Zadavatel požaduje pro HW díly, které uchazeč bude dodávat v rámci servisu
(při výměně vadných HW dílů), aby v rámci nabídky předložil čestné prohlášení, že:
aa) tyto dodávané díly při výměně vadných dílů HW budou splňovat prohlášení
o shodě ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., které bude
předkládáno při výměně vadných HW dílů,
ab) vyměňované HW díly jsou nové a plně funkční,
ac) dodávky náhradních dílů splňují certifikaci dle ČSN EN 9001:2001,
ad) disponuje potřebnými náhradními díly pro podporované části informačního
systému s jejich okamžitou dostupností podle specifikace podpor a priorit závad
uvedené v příloze č. 1 a předloží jejich seznam.

b)

V průběhu plnění smlouvy bude mít zadavatel možnost dodatky ke smlouvě snižovat
úroveň podpory jednotlivých HW a SW dle příloh č. 2, 3, 4 a 5 ZD z úrovně I na
úroveň II a změnit počet jednotlivých HW a SW dle příloh č. 2, 3, 4 a 5 ZD, které jsou
předmětem podpory.

c)

Zadavatel požaduje dodat čestné prohlášení, že poskytované produkty v rámci
servisu nejsou a nebudou zatíženy právními vadami.

d)

Pokud je součástí předmětu plnění SW, pak uchazeč garantuje, že je jeho vlastníkem
nebo že je oprávněn k poskytnutí a převodu nevýhradních časově neomezených
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.

e)

Pokud je součástí dodávky služeb SW charakteru OEM (například operační systém),
znamená to, že je dodáván k HW uvedenému v přílohách č. 2, 3, 4 a 5 ZD a je
součástí ceny poskytovaných služeb. Ve finančních kalkulacích, či na faktuře se cena
tohoto OEM SW nesmí objevit.

f)

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.
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g)

V návrhu smlouvy je uvedeno, že po celou dobu plnění smluvního závazku bude mít
uchazeč uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na odpovědnost za způsobenou škodu
v minimální výši 20,000.000,-Kč. Zadavatel připouští, v případě, že ke dni podání
nabídky uchazeč nemá takovouto pojistnou smlouvu uzavřenou, aby v nabídce uvedl
závazný příslib uzavření takovéto pojistné smlouvy v případě úspěchu v tomto
výběrovém řízení a předložení její kopie před uzavřením smluvního závazku. Tento
požadavek zadavatele uchazeč potvrdí formou čestného prohlášení.

h)

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil v příloze nabídky (návrh smlouvy, příloha
č. 9 ZD – seznam pověřených 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 HW a SW.

i)

Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložit Certifikát Gold Partner Oracle z důvodu kompatibility provozovaných informačních systémů na HW platformě SUN
Microsystems a provozovaných diskových polí Sun StorageTek ST9985V v prostředí
objednatele.

j)

Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložit certifikát systému jakosti ČSN EN ISO
9001 na servisní činnost vystavený na uchazeče, certifikace se musí vztahovat
k oboru relevantnímu k předmětu této zakázky.

k)

Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložit certifikát systému managementu
bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001, certifikace se musí vztahovat k oboru
relevantnímu k předmětu této zakázky).

l)

Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložit certifikát systému Managementu služeb
informačních technologií dle ISO 20000.

6. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ
Kvalifikaci splní dodavatel, který ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 ZVZ prokáže splnění
níže uvedených kvalifikačních předpokladů:
6.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 ZVZ,
předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ;
b) potvrzení příslušného orgánu Finanční správy a Celní správy ČR dle § 53 odst. 1
písm. f) ZVZ;
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce dle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ,
d) čestného prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), j) až k) ZVZ.
Vzor čestného prohlášení viz příloha č. 8 této ZD.
6.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) ZVZ,
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné evidence
pokud je v ní zapsán,
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské
oprávnění.
6.3 Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku viz. Vzor čestného prohlášení příloha č. 8 této ZD.
6.4 Zadavatel umožňuje, aby dodavatel využil k plnění veřejné zakázky subdodavatele
dle § 51 odst. 4 ZVZ.
6.5 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky upravuje § 51 odst. 5 a 6
ZVZ.
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6.6 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem upravuje § 51 odst. 7 ZVZ.
6.7 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle § 54 písm. a) ZVZ.
6.8 Jiné způsoby prokázání kvalifikace:
a) výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů viz § 127 ZVZ,
b) prokazování kvalifikace certifikátem viz § 134 ZVZ,
c) výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů viz § 143 ZVZ.
6.9 Pravost, stáří a forma dokladů
a) Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží dodavatel v kopiích. V případech,
kdy dodavatel předkládá čestné prohlášení, musí toto prohlášení obsahovat
zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele.
b) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 ti kalendářních dnů.
c) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců.
6.10 Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč
splňovat kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost
zadavateli písmeně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení
této skutečnosti zadavateli.
7. DALŠÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE
a) V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ zadavatel požaduje, aby uchazeč
v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat k plnění
jednomu či více subdodavatelům.
b) Subdodávkou se rozumí druh služby, prostřednictvím které je subdodavatelem
realizována určitá část plnění veřejné zakázky. Tato realizace je přenesena
z uchazeče na subdodavatele.
c) Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele
o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem
či za subdodavatele.
d) Zadavatel nepřipouští dílčí plnění ani variantní řešení veřejné zakázky.
e) Podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s požadavky a podmínkami zadavatele
uvedenými v této ZD a v návrhu smlouvy, který uchazeč předloží v nabídce. Návrh
smlouvy je nedílnou součástí nabídky. Konečné znění smlouvy bude upřesněno před
jejím uzavřením.
f)

Uchazeč v nabídce uvede přesný obsah, popis a specifikace jednotlivých technických
podpor HW a SW výpočetní technologie SUN Microsystems.

g) Současně s podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude
zavřena smlouva s vybraným uchazečem nebo poté, co bude výběrové řízení
zrušeno, zveřejní na profilu zadavatele www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3html
identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku, včetně informací
o nabídkových cenách těchto uchazečů a včetně uzavřené smlouvy a vyslovuje se
zveřejněním výše uvedeného souhlas, viz Vzor čestného prohlášení, příloha č. 8 ZD.
h) Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky.
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8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
bez DPH za 4 roky.
Nabídková cena pro hodnocení bude zpracovaná dle přílohy č. 2 této ZD.
Nabídkové ceny budou seřazeny ve vzestupném pořadí, přičemž nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou se umístí na prvním místě.
Nabídky, které nesplní posuzované požadavky zadavatele, budou vyřazeny.

9. POŽADAVEK
PODMÍNEK

NA ZPRACOVÁNÍ

NABÍDKOVÉ

CENY

VČETNĚ

PLATEBNÍCH

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 dle přílohy č. 2, 3, 4 a 5 ZD za celé období
plnění.
b) Současně uchazeč uvede rozpis měsíčních nabídkových cen ke každému typu
podporovaného zařízení a software dle přílohy č. 2, 3, 4 a 5 a celkovou nabídkovou
cenu za měsíční plnění předmětu plnění.
c) Uchazeč uvede rozpis měsíčních nabídkových cen ke každému typu podporovaného
zařízení dle přílohy č. 2, 3, 4 a 5 vše v úrovni podpory II.
d) Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu za měsíční plnění předmětu veřejné
zakázky dle přílohy č. 2, 3, 4 a 5 vše v úrovni podpory II.
e) Uchazeč uvede celkovou roční nabídkovou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky
dle přílohy č. 2, 3, 4 a 5 vše v úrovni podpory II.
f) Uvedené ceny musí být uvedeny vždy bez DPH, výše a částka DPH a s DPH.
g) Uvedená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit
nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato ZD.
h) Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),
v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena
přesně podle účinnosti příslušné změny zákona o DPH.
i) Celková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele nezbytné k realizaci
předmětu veřejné zakázky vymezeného v této ZD. V ceně HW a SW podpory budou
zahrnuty náklady na dopravu do místa plnění, náhradní díly a na práci odborných HW
a SW pracovníků dodavatele.
j) Zálohové platby zadavatel neposkytuje.
k) Podrobná specifikace platebních podmínek je uvedena v návrhu smlouvy.

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podmínky a požadavky, včetně předmětu plnění této ZD, jsou uvedeny v návrhu
smlouvy, který uchazeč předloží jako součást nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo
o konečném znění smlouvy s vybraným uchazečem dále jednat za účelem upřesnění
tohoto návrhu smlouvy s výjimkou změny závazných podmínek stanovených
v zadávacích podmínkách.
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11. POKYNY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Jako součást nabídky uchazeč předloží:
a) Česné prohlášení viz příloha č. 8 ZD,
b) Závazný návrh smlouvy podepsaný osobou, oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče podle § 68 odst. 2 ZVZ a identifikační údaje uchazeče. Smlouva musí
obsahovat veškeré podmínky a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky viz
příloha č. 9 ZD.
c) Uchazeč 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.
d) Nabídka včetně jejích příloh musí být zadavateli předložena v originále a zadavatel
doporučuje i ve třech kopiích 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. 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.
e) Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky.
f) Požadavky na elektronickou formu:
fa) 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;
fb) dále pro potřeby zadavatele bude nabídka včetně jejích příloh uložena
v následujících formátech: DOC (dokument MS Word 2003) nebo RTF
(dokument v textovém standardu RTF); tabulky ve formátu XLS (dokument MS
Excel 2003); 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 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
a) Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „NEOTVÍRATVEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Technická podpora HW a SW – technologie SUN
Microsystems, č. j.: MV-125688/VZ-2014“.
b) Na obálce musí být současně uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení
podle § 71 odst. 6 a 7 ZVZ.
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c) 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.
d) Nabídku může uchazeč podat:
da) doporučeně poštou na adresu:
Ministerstvo vnitra, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů,
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – č.j.: MV-125688/VZ-2014,
nám. Hrdinů 1634/3,140 21 Praha 4.
Při zaslání poštou požaduje zadavatel uložení nabídky ve dvou obálkách:
vnitřní obálka–opatřená náležitostmi podle ustanovení § 69 odst. 5) ZVZ
a vnější obálka–opatřená náležitostmi pro poštovní styk a názvem VZ a jejím č.j..
db) osobně na adrese zadavatele:
Ministerstvo vnitra ČR, nám. 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.
e) Při osobním podání požaduje centrální zadavatel podat nabídku v obálce opatřené
náležitostmi podle ustanovení § 69 odst. 5) ZVZ.
f) Zadavatel doporučuje osobní předání nabídky.
g) Lhůta pro doručení nabídek zadavateli končí 7. ledna 2015 v 09:00 hodin.
13. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, MÍSTO A TERMÍN
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 7. ledna 2015 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 ZVZ se mohou zúčastnit
zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly řádně zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání
nabídek.
Sraz zástupců uchazečů je v recepci v 08:55 hodin. Pověření zástupci uchazečů se
prokáží písemným pověřením statutárního orgánu uchazeče, které předají zadavateli.
14. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel stanovil
do 30. dubna 2015.

v

souladu

s

ustanovením

§

43

ZVZ

zadávací

lhůtu

15. POSKYTOVÁNÍ ZD A DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZD
a) ZD
k této veřejné zakázce je uveřejněna
www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3html .

na

profilu

zadavatele

b) Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle
§ 49 ZVZ. Písemná žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli
nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
c) Tyto žádosti lze doručit zadavateli, v souladu s § 148 odst. 2 ZVZ, a lze je podávat
v písemné formě na adresu: Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejných zakázek
a centrálních nákupů, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4. Zadavatel požaduje
u
všech
žádostí uvést číslo jednací předmětné veřejné zakázky,
tj. č.j.: MV- 125688/VZ-2014.
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d) Požadované informace k ZD, včetně přesného znění žádosti, zadavatel odešle
do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, všem uchazečům, kteří si vyžádali ZD
a odpovědi současně zveřejní na profilu zadavatele. Bude-li žádost o dodatečné
informace učiněna elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené
pro písemnou formu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
e) 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 ZD 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. 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 ZVZ, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito
elektronických prostředků.
f) Zadavatel má právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče. Takovéto dodatečné informace doručí
zadavatel všem uchazečům, kteří si vyžádali ZD nebo kterým byla ZD poskytnuta.
g) Veškeré dodatečné informace budou zveřejňovány na profilu zadavatele.
16. PŘÍLOHY K ZD:
Nedílnou součást ZD tvoří:
Příloha č. 1 – Specifikace požadované podpory HW a SW technologie SUN
Microsystems – 6 listů.
Příloha č. 2 – Specifikace HW a SW zahrnutého do podpory – Výpočetní technika
pořízená v letech 2000 až 2004 – 2 listy.
Příloha č. 3 – Specifikace HW a SW zahrnutého do podpory – Výpočetní technika
pořízená v roce 2006 – 1 list.
Příloha č. 4 – Specifikace HW a SW zahrnutého do podpory – Výpočetní technika
pořízená v roce 2006 – 2 listy.
Příloha č. 5 – Specifikace HW a SW zahrnutého do podpory – Výpočetní technika
pořízená v roce 2006 – 2 listy.
Příloha č. 6 – Doplňující informace k zadávací dokumentaci – 1 list.
Příloha č. 7 – Titulní list nabídky – 1 list.
Příloha č. 8 – Vzor Čestné prohlášení – 1 list.
Příloha č. 9 – Závazný návrh smlouvy – 26 listů.

Ing. František Varmuža
zadavatel
podepsáno elektronicky
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