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1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Centrální prvky sítí LAN - doplnění“
2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

ZadavateI:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
IČ:
00007064
DIČ:
CZ 00007064
Jednající jménem zadavatele:
Ing. František Varmuža, ředitel odboru centrálních
informačních systémů

Kontaktní adresa:

Ministerstvo vnitra – odbor veřejných zakázek a
centrálních nákupů, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21,
Praha 4
e – mail: vezak@mvcr.cz
tel: +420 974 816 722
fax: + 420 974 816 849

Kontaktní údaje:
profil zadavatele:
ID datové schránky:

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html
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3. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací dokumentace (dále jen ZD) je podkladem pro zpracování a podání nabídek
uchazečů k nadlimitní veřejné zakázce v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. (1) písmeno
a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ).
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona.
4. PŘEDMĚT A ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace a
zprovoznění síťových prvků a jejich začlenění do stávající síťové topologie zadavatele.
Detailní popis požadovaného předmětu plnění v rámci této veřejné zakázky je uveden v
návrhu smlouvy (Příloha č. 1 ZD).
Předmět této smlouvy musí navázat na stávající topologii sítí LAN, které zadavatel provozuje
na sálech: centrálním výpočetním středisku (dále jen CVS) a záložním výpočetním středisku
(dále jen ZVS). Centrálními komunikačními prvky každé z těchto LAN jsou přepínače Cisco.
Na obou sálech jsou použity přepínače shodného typu z důvodu zjednodušení jejich
administrace a možnosti vzájemné záměny. Zadavatel požaduje tuto vlastnost i u firewallů.
Bezpečnost sítí LAN zajišťuje bezpečnostní brána – firewall Cisco ASA 5555-X (ve složení:
ASA5555-K9, ASA-PWR-AC (2 ks), CAB-ACE, SF-ASA-8.6-K8, ASA-VPN-CLNT-K9,
ASA5500-ENCR-K9, ASA-ANYCONN-CSD-K9, ASA5555-MB a CAB-ACE). Dostupnost
zajišťují dva vyvažovače komunikační zátěže serverů (load-balancery) – Cisco ACE 4710.
Na každém ze sálů je umístěn jeden LB (ve složení: ASA5555-K9, ASA-PWR-AC (2 ks),
CAB-ACE, SF-ASA-8.6-K8, ASA-VPN-CLNT-K9, ASA5500-ENCR-K9, ASA-ANYCONNCSD-K9, ASA5555-MB a CAB-ACE). Nově dodané prvky musí zajistit zvýšení dostupnosti
informačních systémů, zvýšení provozní spolehlivosti a zvýšení komunikační bezpečnosti ve
smyslu zákona 181/2014 Sb. (zákon o kybernetické bezpečnosti).
5. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CPV kód: 32400000 – 7 - Sítě
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6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
a) uchazeč uvede ve formě tabulky (Příloha č. 2 ZD) rozpis nabídkových cen ke každé
položce, bez DPH, procento a výši DPH, cenu s DPH a celkovou cenu bez DPH,
procento a výši DPH, celkovou cenu s DPH;
b) uchazeč uvede ve formě tabulky (viz níže) tabulku s informacemi o pracovnících
uchazeče, kteří se budou podílet na realizaci této VZ a ceně jejich činnosti ve struktuře:
činnost související s předmětem plnění budoucí smlouvy; role pracovníka při plnění
předmětu budoucí smlouvy; počet člověkohodin plánovaných na realizaci činnosti; cena
jedné člověkohodiny; celková cena bez DPH pro každý druh činnosti, procento a výši
DPH a celková cena s DPH pro každý druh činnosti. Formu tabulky ponechává zadavatel
na zvážení uchazeče. (Tabulka bude Přílohou č. 2 budoucí smlouvy uzavřené na
základě této VZ).
c) celkovou nabídkovou cenu předmětu plnění bez DPH, procento DPH a celkovou
nabídkovou cenu s DPH; nabídková cena bez DPH musí být stanovena jako nejvýše
přípustná, cena musí být uvedena v Kč;
d) nabídková cena bude uvedena jako cena celková a konečná za poskytnuté plnění
odpovídající rozsahu předmětu veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré úkony a
náklady související s řádnou realizací předmětu plnění, včetně školení pracovníků
zadavatele; náklady spojené s instalací, konfigurací a zprovozněním předmětu plnění
budou zahrnuty do pořizovací ceny dodávaných zařízení.
Překročení nebo změna nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu
realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém
případě bude nabídková cena upravena podle zákonné změny sazeb daně z přidané
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby
daně z přidané hodnoty.
7. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doba a místo plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je přílohou
zadávací dokumentace.
8. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI UCHAZEČE

Splnění kvalifikace
Kvalifikaci splní takový uchazeč, který prokáže splnění základních, profesních a technických
kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 ZVZ, § 54 ZVZ a § 56 ZVZ.
Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek.
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení
§ 53 odst. (1) ZVZ způsobem podle § 53 odst. 3 písm. a), b), c) a d) ZVZ.
Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení
§ 54 ZVZ:
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.
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Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení
§ 56 odst. (1) písm. a) ZVZ. Zadavatel požaduje prokázat, že uchazeč v období posledních
3 roků realizoval minimálně jednu významnou dodávku obdobných zařízení v minimálním
finančním objemu 4 mil. Kč bez DPH.
Způsob prokázání významné dodávky:
1.
2.
3.

osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno
veřejnému zadavateli, nebo
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
smlouva 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,

Ekonomická a finanční způsobilost
Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.
Pravost a stáří dokladů
Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Jazyk nabídky
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena v českém jazyce.
Zahraniční uchazeč o veřejnou zakázku postupuje dle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ.
Zadavatel připouští předložení certifikátů k prokázání kvalifikačních předpokladů (viz bod č. 9
této zadávací dokumentace) v anglickém jazyce a tyto nepožaduje překládat do českého
jazyka.
Subdodavatelé, společná nabídka více dodavatelů
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. zadavatel požaduje, aby
uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat ke
zpracování jednomu či více subdodavatelům včetně uvedení identifikačních údajů každého
subdodavatele (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo) a uvedení
předpokládaného procentního podílu na plnění veřejné zakázky.
Dle ustanovení § 51 odst. 4 ZVZ může dodavatel prokázat splnění určité části kvalifikace
prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele
prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.
Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
kvalifikačních předpokladů podle § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.
9. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit osvědčení o jeho odborné kvalifikaci
v následujícím rozsahu: uchazeč musí být certifikovaným partnerem výrobce nabízené
technologie a musí prokázat, že vlastní certifikaci zaměřenou na implementaci a konfiguraci
síťových technologií LAN / WAN.
Tento požadavek doloží uchazeč prostou kopií certifikátu (osvědčení).

strana 5 (celkem 10)

10. ZPŮSOB POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK, HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Předložené nabídky budou posouzeny dle § 76 ZVZ z hlediska splnění zákonných
požadavků a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v této ZD.
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za celkový předmět plnění
veřejné zakázky bez DPH podle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ. V případně rovnosti nabídkových
cen bude vybrána nabídka uchazeče, která byla zadavateli doručena dříve.
Hodnocení nabídek bude provedeno dle § 79 odst. 4 ZVZ, tj. zadavatel seřadí nabídky podle
jejich nabídkové ceny, a to od nejnižší po nejvyšší cenovou nabídku.
11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu uvede uchazeč v závazném návrhu smlouvy (viz příloha č. 1 ZD); platební podmínky
jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy.
12. PODÁNÍ NABÍDKY

Uchazeč smí podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení,
nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož
nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení.
Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
Nabídka musí být:
a) doporučeně zaslána 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
b) osobně doručena na adresu: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3 (budova
Centrotex), 140 21 Praha 4, centrální podatelna – přízemí, tel.: 974 816 299.
Podání nabídky je možné v pracovní dny vždy v době:
Po a St: 08:00-16:45 hod
Út a Čt: 08:00-16:00 hod
Pá: 08:00-14:45 hod
Poslední den lhůty pro podání nabídky je 16. dubna 2015, kdy je možné podat nabídku do
10:00 hodin.
Při zaslání nabídky poštou požaduje zadavatel uložení do obálky opatřené náležitostmi podle
ustanovení § 69 odst. 5 ZVZ a náležitostmi pro poštovní styk.
Při osobním podání požaduje zadavatel podat nabídku v obálce opatřené náležitostmi podle
ustanovení § 69 odst. 5 ZVZ.
Obálka bude dále zřetelně označena nápisem:
„Neotvírat - veřejná zakázka“ a názvem veřejné zakázky „Centrální prvky sítí LAN doplnění“, č.j. MV-30315/VZ-2014, na které musí být současně uvedená čitelná adresa
uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo odst. 6 ZVZ.
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Okamžikem doručení nabídky se rozumí okamžik jejího převzetí podatelnou zadavatele na
uvedené kontaktní adrese (den a hodina převzetí obálky s nabídkou).
Při podání nabídky poštou se za datum doručení považuje okamžik převzetí zásilky
podatelnou Ministerstva vnitra (den, případně hodina převzetí obálky s nabídkou).
Nabídka, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena a
bude archivována u zadavatele.
Zadavatel doporučuje osobní předání nabídky.
13. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16. dubna 2015 od 10:00 hodin na adrese:
Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3 (budova Centrotex), 140 21 Praha 4.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů (dle § 71 odst. 7 ZVZ), kteří podali
Uchazeč má právo se otevírání obálek zúčastnit prostřednictvím zástupce v počtu max. 2
osob. Zástupce uchazeče se prokáže písemnou plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo
člena statutárního orgánu uchazeče, kterou předloží komisi, jmenované zadavatelem, při
prezenci účastníků.
14. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají písemně, v zalepené obálce, která musí být:
a) nadepsána: NEOTEVÍRAT – Veřejná zakázka: „Centrální prvky sítí LAN - doplnění“ č.j.
MV-30315/VZ-2014;
b) označena obchodní firmou nebo názvem uchazeče a opatřena podpisem uchazeče či
uchazečů, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat;
c) označena kontaktní adresou uchazeče, na kterou lze zaslat oznámení dle § 71 odst. 5
nebo odst. 6 ZVZ;
d) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku
manipulace při poštovní přepravě.
Nabídka musí být předložena v jednom originálním vyhotovení (označena jako „originál“),
zadavatel doporučuje předložit rovněž nabídku ve 2 kopiích. Dále pro potřeby zadavatele
bude nabídka včetně všech jejích příloh předložena v elektronické podobě na nosiči dat (CD)
ve formátu PDF a DOC.
Písemná i elektronická verze nabídky musí být shodná. Všechny výtisky budou řádně čitelné.
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 řadou.
Nabídka (včetně příloh) musí být předložena v českém jazyce, kromě certifikátů uvedených
jako další požadavky zadavatele (viz bod č. 9 této zadávací dokumentace). Zadavatel
připouští předložení těchto certifikátů v anglickém jazyce a tyto nepožaduje překládat do
českého jazyka.
Dále musí nabídka splňovat náležitosti podle § 68 odst. 2 a 3 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,
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-

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.

Závazný text návrhu smlouvy, který je přílohou této ZD, uchazeč doplní pouze o vyznačené
údaje.
Případnou úpravu jiných než vyznačených údajů návrhu smlouvy považuje zadavatel za
nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.
Členění nabídky
Nabídka bude předložena v následujícím členění:
a) vyplněný krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, příp. identifikace
uchazečů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné
osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou veřejnou zakázku, identifikační
údaje musí obsahovat jedinečnou kontaktní adresu pro doručování písemností;
b) obsah nabídky;
c) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů;
d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
e) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů;
f) doklady prokazující splnění dalších požadavků zadavatele dle bodu 9. ZD;
g) vyplněnou tabulku pro přílohu budoucí smlouvy uzavřené na základě této VZ (viz Příloha
č. 2 ZD): Seznam dodaných zařízení včetně vnitřních komponent s údaji nutnými pro
zavedení příslušné části předmětu smlouvy do evidence majetku objednatele a dále
seznam školení dle předmětu této VZ. Tabulka obsahuje vyznačená pole, které vyplní
uchazeč. (Tabulka bude Přílohou č. 1 budoucí smlouvy uzavřené na základě této VZ);
h) tabulku s informacemi o pracovnících uchazeče, kteří se budou podílet na realizaci této
VZ, a ceně jejich činnosti ve struktuře: činnost související s předmětem plnění smlouvy role pracovníka při plnění předmětu budoucí smlouvy - počet člověkohodin plánovaných
na realizaci činnosti - cena jedné člověkohodiny - celková cena bez DPH pro každý druh
činnosti, procento a výše DPH a celková cena s DPH pro každý druh činnosti. Formu
tabulky ponechává zadavatel na zvážení uchazeče. (Tabulka bude Přílohou č. 2 budoucí
smlouvy uzavřené na základě této VZ);
i) elektronická forma nabídky – přiložené CD.
15. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI

Zadavatel stanovuje ve smyslu § 43 ZVZ zadávací lhůtu do 30. 10. 2015
16. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého zadávacího
řízení:
- Zadavatel nepřipouští dílčí plnění a nepřipouští variantní řešení nabídky;
- Podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas s požadavky a podmínkami zadavatele
v této zadávací dokumentaci. Tyto podmínky a požadavky jsou 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 ZVZ – identifikační údaje všech
uchazečů, kteří podali nabídku, včetně informací o nabídkových cenách těchto uchazečů
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a 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.
17. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Tato zadávací dokumentace včetně přílohy je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele:
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html

18. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Žádost musí být doručena v souladu s odst. 1 § 49 zákona 6 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Tel: +420 974 816 722
Fax: +420 974 816 849
E-mail: vezak@mvcr.cz
Poskytování dodatečných informací
Na základě ustanovení § 49 ZVZ je uchazeč oprávněn po zadavateli požadovat písemně
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději do 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. 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 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. 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, ID datové schránky: 6bnaawp.
Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti
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 zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace
poskytnuta.
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19. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Příloha č. 1 ZD: Závazný návrh smlouvy - 13 listů
Příloha č. 2 ZD: Tabulka pro zpracování Přílohy č. 1 budoucí smlouvy dle požadavků této
ZD: Seznam dodaných zařízení včetně vnitřních komponent s údaji nutnými pro zavedení
příslušné části předmětu smlouvy do evidence majetku objednatele a dále seznam školení
dle předmětu této VZ. Obsahuje vyznačená pole, které vyplní uchazeč. (Tabulka bude
Přílohou č. 1 budoucí smlouvy uzavřené na základě této VZ);
Příloha č. 3 ZD: Titulní list nabídky – 1 list

za zadavatele
Ing. František Varmuža
ředitel odboru centrálních informačních systémů
podepsáno elektronicky
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