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Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

„Smluvní zajištění systémové a aplikační podpory
platformy IBM Domino / Notes ZSMV a podpora Active
Directory“
(dále také „veřejná zakázka“)
základní údaje o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:

„Smluvní zajištění systémové a aplikační podpory
platformy IBM Domino / Notes ZSMV a podpora
Active Directory“

CPV:

72260000-5 – Služby související s programovým
vybavením.
otevřené řízení
nadlimitní
služby
14 936 000 Kč bez DPH za celou dobu plnění smlouvy
ZSM-133/OVZ-2016

Zadávací řízení:
Limit veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky (VZ):
Přepokládaný rozsah VZ:
Číslo jednací:

Zadavatel:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:
Kontaktní osoba zadavatele:
Email:
Tel.:
Profil zadavatele:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Praha 10, Vršovice, Přípotoční 300/12
67779999
CZ67779999
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel organizace
Ing. Martin Jiroušek
m.jirousek@zsmv.cz
974 844 588
https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_57.html
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1.

ZADAVATEL

Zadavatelem je Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (dále též jen „zadavatel“).
Zadavatel byl zřízen dnem 1. ledna 1998 pro poskytování a zabezpečení komplexních služeb
Ministerstvu vnitra jako ústřednímu orgánu státní správy. Rozsah působnosti organizace je
dán platnou legislativou (např. rozpočtová pravidla republiky) a vymezen Zřizovací listinou
č.j. N-1337/97 ze dne 8. prosince 1997, ve znění pozdějších dodatků.
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:
Kontaktní osoba zadavatele:
Email:
Tel.:
FAX:
Web:
Datová schránka:

2.

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Praha 10, Vršovice, Přípotoční 300/12
67779999
CZ67779999
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel organizace
Ing. Martin Jiroušek
m.jirousek@zsmv.cz
+420 974 844 588
+420 974 844 733
www.zsmv.cz
iazgiwe

ÚVOD
2.1. Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2.2. Podáním nabídky uchazeč zcela a bez výhrad akceptuje požadavky zadavatele pro
zpracování nabídky, obchodní podmínky zadavatele jakož i veškeré další podmínky
stanovené v oznámení o veřejné zakázce, zadávací dokumentaci této veřejné zakázky
a jejích případných součástech, přílohách a dodatcích (dále společně jen „zadávací
podmínky“).
2.3. Od uchazečů se očekává, že si pečlivě prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky,
pokyny a termíny vyplývající ze zadávací dokumentace. Nedostatky v dodržení
zadávacích podmínek, v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací
nebo dokumentace mohou mít podle okolností za následek vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
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PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.

3.1. Předmětem této veřejné zakázky je provedení těchto služeb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vypracování analýzy převzetí systémů IBM Domino / Notes (dále jen „IDN“)
a Microsoft Active Directory (dále jen „AD“),
vypracování pilotního projektu stanoveného Objednatelem,
správa a systémová podpora platformy IDN,
správa a systémová podpora IBM Tivoli Directory Integrátor (dále jen „TDI“),
podpora provozu IBM Notes (dále jen „IN“) klientů,
aplikační podpora stávajících IBM Notes aplikací,
úpravy, vývoj a další rozvoj IBM Notes aplikací dle požadavků zadavatele a to
zejména s ohledem na integraci s dalšími informačními systémy zadavatele a MV
(např. EKIS SAP),
vývoj nových aplikací na platformě IDN,
správa a rozvoj rozhraní mezi platformou IDN a stávajícím ERP systémem SAP
a Navision,
profylaxe a systémová podpora AD,
profylaxe a systémová podpora centrálního HelpDesku,
pravidelná obnova licencí IDN a nákup nových licencí IDN,
upgrady + instalace nových serverů IDN,
zajištění příslušných licencí

3.2. Specifikace jednotlivých Služeb, které jsou předmětem této veřejné zakázky, je
obsažena v příloze č. 2 ke smlouvě – Specifikace služeb a tvoří nedílnou součást této
Smlouvy.
3.3. Poskytovatel odstraní vady nahlášené Objednatelem na HelpDesk (HelpDesk musí
fungovat v režimu 24/7/365) Poskytovatele s tím, že dodrží níže uvedené reakční
doby v závislosti na prioritě:

Priorita Popis
Systém nebo aplikace nefunguje vůbec nebo jeho
funkčnost je omezena tak, že tento stav má
významný dopad na základní procesy zákazníka.
 aplikaci nebo některou její klíčovou funkci
není možné používat
SLA 1
 dochází k narušení uživatelských dat
závažným způsobem
 dochází ke zhroucení systému jednou nebo
několikrát za den
Funkce systému nebo aplikace je narušena tak, že
SLA2 dochází k významnému zpomalení výkonu,
nebrání však k zajištění základních procesů

Odezva
do

Řešení do

0,5h

4h

2h

12h
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Priorita Popis

Odezva
do

Řešení do

zákazníka

Funkce systému je omezena, ale toto omezení má
minimální vliv na zpracování základních procesů
zákazníka.
Tuto závadu lze jiným náhradním dočasným
SLA3
4h
24h
způsobem (např. ruční úpravou dat) nebo
dočasnou změnou pracovního postupu obejít
(workaround). Uživatel však musí vykonat
vícepráce na obejití závady.
Odezva do - do této doby je Poskytovatel povinen informovat Zadavatele o
převzetí vady k řešení.
Řešení do - do této doby je Poskytovatel povinen odstranit vzniklou vadu.
3.4. Zadavatel disponuje zdrojovými kódy jen k určité části aplikací a modulů, jejichž
podpora, rozvoj a úpravy jsou předmětem veřejné zakázky. Seznam aplikací a
modulů bez zdrojového kódu je uveden níže.
Seznam modulů bez zdrojového kódu:
1) Procesy - slouží pro definici a řízení procesu
2) Validace - slouží pro definici validaci
3) Číselníky - centrální číselníky a jejich správa
4) Aktivity - správa číselných řad
5) Šablony - správa tiskových šablon
Vždy je k dispozici user interface pro práci uživatelů, správců. Nejsou k dispozici
programové kódy, jak je konkrétní modul implementován. Zdrojové kódy nejsou
dostupné ani pro LotusScript knihovny, které jsou v dalších modulech (např. v DMS
knihovna pro řízení procesů), které výše uvedené moduly využívají.
3.5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 72260000-5 – Služby související s
programovým vybavením.

4.

ČÁSTI NABÍDKY
Předmětná veřejná zakázka není dělena na části.
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5.

ZÁKAZ PLNĚNÍ URČITÉ ČÁSTI PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY SUBDODAVATELEM
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje požadavek,
že pouze Profylaktická podpora AD, Profylaktická podpora HelpDesk (ZSMV)
z veřejné zakázky může být plněno prostřednictvím subdodavatele. Tuto
skutečnost doloží dodavatel čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení je
součástí nabídky. Zadavatel však zcela nevylučuje možnost plnit veřejnou
zakázku prostřednictvím subdodavatele.

6.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
6.1. Obchodní podmínky zadavatele jsou připojeny ve formě závazného návrhu vzoru
smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
6.2. Nabídka uchazečů musí obsahovat závazný návrh vzoru smlouvy zpracovaný podle
vzoru obsaženého v příloze č. 1 k zadávací dokumentaci. Uchazeč doplní příslušná
místa v návrhu a tento závazný návrh vzoru smlouvy bude podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
6.3. Ke smlouvě nemusí být v nabídce připojeny vytištěné přílohy návrhu smlouvy.
6.4. Uchazeč musí být pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou
jinému provozní činností s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně
10.000.000,- Kč pro všechny pojistné události v daném pojistném období.

7.

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

7.1. Místem plnění je sídlo zadavatele a jednotlivé objekty Zařízení služeb pro Ministerstva
vnitra spravované zadavatelem, tak jak jsou uvedeny níže.
Specifikace objektů:
Centrála ZSMV - Přípotoční 300/12, Praha 10,101 00
Lokalita Veleslavín - José Martího 376/6, Praha 6, 162 00
Lokalita Centrotex – Náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21
__________________________________________________________________________________________
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Lokalita hotel Šumava – Kašperské Hory 375, Kašperské Hory, 341 92
Lokalita hotel Vltava – Jetětice 126, Jetětice, 398 48
Lokalita hotel Jánošík – Vrchlabská 4, Špindlerův Mlýn, 543 51
Lokalita Letná – Nad štolou 936/3, Praha 7, 170 34
Lokalita hotel Solenice – Bohostice 98, Bohostice, 262 31
Lokalita hotel Spiritka – Atletická 2352/11, Praha 6, 169 00
Lokalita Svojšice – Svojšice 142, Svojšice u Kolína, 581 07
Lázeňské domy:
HUBERT - Antonína Václavíka 205, 763 26 Pozlovice / Luhačovice
www.laznehubert.cz
LUNA - Národní 14/13a, 351 01 Františkovy Lázně www.lazneluna.cz
MERCUR - Masarykova 25/3, 353 01 Mariánské Lázně www.laznemercur.cz
TOSCA - Moravská 221/8, 360 01 Karlovy Vary www.laznetosca.cz
7.2. Smluvní vztah vyplývající z veřejné zakázky se uzavírá dle článku 15.2 závazného
návrhu smlouvy na dobu neurčitou s tím, že plnění z veřejné zakázky za období čtyř (4)
let nesmí překročit limit 14 950 000 Kč (slovy „čtrnáctmilionůdevětsetpadesáttisíc
kurun“).
Zahájení doby plnění:
ihned po podpisu smlouvy.
Doba plnění:
po dobu neurčitou s tím, že plnění z veřejné
zakázky za období čtyř (4) let nesmí překročit limit 14 950 000 Kč bez DPH.

8.

PŘEDLOŽENÍ VZORKU
Zadavatel nepožaduje po uchazeči předložení vzorku.

9.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Zadavatel v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona stanoví dále uvedené požadavky na prokázání
splnění kvalifikace.
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) zákona,
c) ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona,
d) technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) a e) zákona.

__________________________________________________________________________________________
Zadávací dokumentace strana 8 (celkem 25)

„Smluvní zajištění systémové a aplikační podpory platformy IBM Domino /
Notes ZSMV a podpora Active Directory“
__________________________________________________________________________________________

9.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
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, podplacení, 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,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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,
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e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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,
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,
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) zákona 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,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení
krize na finančním trhu.
K prokázání shora uvedených základních kvalifikačních předpokladů předloží
dodavatel následující dokumenty:
a) výpis z evidence Rejstříku trestů [písm. a) a b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné
prohlášení [písm. f)],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)],
d) čestné prohlášení [písm. c) až e) a g), i) až l)].
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách
účinnou od 4. 1. 2012, je třeba prokazovat bezúhonnost (základní kvalifikační předpoklad dle
písm. a) a b) i ve vztahu k právnické osobě, je tedy třeba předložit výpis z trestního rejstříku
právnických osob.
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9.2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
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,
9.3. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST
Ekonomickou a finanční způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:


Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona.

9.4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) prokáže dodavatel,
který předloží:
a) seznam významných dodávek, z něhož musí vyplývat, že dodavatel realizoval za
období posledních tří let min. tři obdobné služby, tedy služby v oblasti správy a
vývoje IT aplikací (na platformě IBM DOMINO a NOTES) s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění, přičemž z tohoto seznamu musí vyplývat, že celkový
minimální objem těchto tří služeb musí činit alespoň 5.000.000,- Kč bez DPH za
všechny tři služby dohromady při čemž jedna z nich musí být alespoň v hodnotě
2 000 000,- Kč. Jedna z těchto referencí musí být z již prováděné integrace
systémů IDN a SAP. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouvu 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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Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. e) prokáže dodavatel,
který předloží:
b) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona
prokáže dodavatel, který doloží požadavky zadavatele na vzdělání a kvalifikaci
techniků na pozici:
„Aplikační architekt“
- ukončené vysokoškolské vzdělání
- délka praxe v oblasti vývoje IBM Domino / Notes alespoň 5 let
- certifikace IBM Certifield Advanced Application Developer – Lotus Notes and
Domino
- bezúhonnost
„Systémový administrátor“ pro IBM Domino/ Notes
- ukončené středoškolské vzdělání
- délka praxe v oblasti administrace IBM Domino/ Notes alespoň 3 let
- certifikace IBM Certifield Advanced System Administrator - Lotus Notes and
Domino
- bezúhonnost
„Systémový administrátor“ pro Microsoft Active Directory
- ukončené středoškolské vzdělání
- délka praxe v oblasti administrace Microsoft Active Directory alespoň 3 let
- certifikace Microsoft Certifield IT Professional
- bezúhonnost
K prokázání shora uvedených technických kvalifikačních předpokladů dle § 56
odst. 2 písm. e) zákona předloží uchazeč v nabídce kopie dokladů o dosaženém
vzdělání, strukturované životopisy techniků, z nichž bude vyplývat požadovaná
praxe, kopie požadovaných certifikátů (zadavatel výslovně umožňuje předložení
těchto certifikátů i v anglickém jazyce bez úředně ověřeného překladu do českého
jazyka) a čestná prohlášení techniků o jejich bezúhonnosti.
9.5. K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ OBECNĚ
(ve smyslu § 56 odst. 6 zákona)
Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů
způsobem uvedeným v této zadávací dokumentaci, je oprávněn je prokázat i jinými
rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.
V případě, že tak dodavatel učiní, doporučuje zadavatel též v nabídce vysvětlit, z jakého
důvodu nemohou být dané kvalifikační předpoklady prokázány požadovaným způsobem.
Dodavatel předkládá doklady k prokázání kvalifikace v kopii.
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Ve smyslu § 57 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč, se kterým má být
smlouva uzavřena před jejím uzavřením předložil originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

a

výpis

9.6. K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ POMOCÍ
SUBDODAVATELE (dle § 51 odst. 4 zákona)
Pokud dodavatel není schopen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů nebo
technických kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě je
dodavatel povinen předložit zadavateli doklady prokazující splnění základního kvalifikačního
předpokladu dle čl. 9.1 písm. j) zadávací dokumentace a dle § 50 odst. 1 písm. b) a d)
profesního kvalifikačního předpokladu dle čl. 9.2 písm. a) zadávací dokumentace
subdodavatelem a dále smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle
čl. 9.2 písm. a) zadávací dokumentace.
9.7. K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉ NABÍDKY VÍCE DODAVATELŮ (dle § 51 odst. 5
zákona)
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a ti za
tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu dle čl. 9.2
písm. a) zadávací dokumentace v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních
předpokladů musí prokázat všichni dodavatelé společně. V tomto případě jsou dodavatelé
povinni předložit zadavateli smlouvu, v níž je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v
souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

9.8. K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
ZAHRANIČNÍM DODAVATELEM (dle § 51 odst. 7 zákona)
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Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů způsobem podle právního
řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
zákonem a zadavatelem. V případech, kdy se podle právního řádu platného v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční
dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Doklady
prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost předložit úředně
ověřený překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
9.9. ZMĚNY V KVALIFIKACI (dle § 58 zákona)
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat
kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli
písemně oznámit a dále je nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti
zadavateli povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném
rozsahu.
Uvedená povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím
zadavatele podle ust. § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy.
V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
9.10. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů jsou oprávněni v souladu
s ust. § 127 zákona prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních
kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto
profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele uvedené v této
zadávací dokumentaci.
9.11. SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Předloží-li dodavatel zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ust. § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání
splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro
prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

9.12. ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ (dle § 143 zákona)
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Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen
„zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě,
který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném v státě, stanoví-li tak
mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou.
Zadavatel však přijme výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního
dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání,
popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční
certifikát vydán.
9.13. POSOUZENÍ KVALIFIKACE
Posouzení kvalifikace se řídí ust. § 59 zákona.
Zadavatel stanoví, že kvalifikaci posuzuje hodnotící komise.

10. POUZE JEDNA NABÍDKA V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
10.1. V souladu s ustanovením § 69 odst. 1 zákona může každý dodavatel podat pouze
jednu nabídku.
10.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
10.3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli
nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci, hodnotící komise 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.
10.4. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v §
51 odst. 5 a 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé
podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče.

11. NÁKLADY ÚČASTI
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11.1. Uchazeči nemají v souladu s ust. § 153 zákona právo na náhradu nákladů spojených
s účastí v zadávacím řízení.
11.2. Zadavatel není odpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které
mohou uchazeči v souvislosti se zadávacím řízení vzniknout.

12. DODATEČNÉ
PODMÍNKÁM

INFORMACE

K ZADÁVACÍM

12.1. Dodavatelé jsou oprávněni podávat písemné dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, a to v souladu s ust. § 49 zákona.
12.2. Dodatečné informace včetně znění žádosti zveřejnění zadavatel stejným způsobem
jako tuto zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Zadavatel přitom nebude
uvádět identifikační údaje dodavatele, který žádost podal. Dodatečné informace včetně
znění žádosti uveřejní zadavatel na profilu zadavatele.

13.

ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

13.1. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky.
13.2. Každá změna zadávacích podmínek bude tvořit součást zadávacích podmínek a její
písemné vyhotovení bude uveřejněno všem dodavatelům stejným způsobem jako tato
zadávací dokumentace a to na profilu zadavatele. S přihlédnutím k charakteru změny
zadavatel eventuelně upraví lhůtu pro podání nabídky.

14. ZPRACOVÁNÍ A OBSAH NABÍDEK
14.1. JAZYK NABÍDEK
Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá korespondence musí
být v českém jazyce.
Zadavatel připouští doklady v jiném jazyce u certifikátů prokazujících technickou kvalifikaci,
zejména u požadovaných odborně způsobilých osob uchazečů viz čl. 9.4 písm. b) této
dokumentace.
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Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy
v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. To neplatí, pokud
jde o doklady ve slovenském jazyce.
14.2. ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
Nabídky se podávají 1x v originále a 1x v kopii písemně. Originál nabídky bude na titulní
straně označen jako „Originál“, kopie nabídky se označí jako „Kopie“.
Spolu s originálem a kopií nabídky zadavatel doporučuje k nabídce přiložit elektronickou
verzi úplné nabídky na nepřepisovatelném elektronickém nosiči dat. Nosiče dat, případně
jejich obaly budou označeny identifikačními údaji uchazeče, názvem veřejné zakázky a
názvem části, kterou obsahují.
Písemné vyhotovení nabídky bude podepsáno osobou nebo osobami oprávněnými jednat
jménem či za uchazeče. V případě, že bude uchazeč pro podání nabídky zastoupen, bude
součástí nabídky i originál nebo úředně ověřená kopie příslušného zmocnění.

14.3. POVINNÁ SOUČÁST NABÍDKY
V souladu s ust. § 68 odst. 3 zákona musí být součástí nabídky rovněž:
a) 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;
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou.
Za účelem naplnění tohoto požadavku zákona musí nabídka uchazeče obsahovat čestné
prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 k zadávací dokumentaci (dále též jen „příloha č. 2“).
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
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15. PODÁNÍ NABÍDEK
15.1. Nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a veškeré
dokumenty vyžadované zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídky nesmí
obsahovat žádné změny ani doplňky.
15.2. Všechny stránky tvořící nabídku budou spojeny takovým způsobem, aby s nimi
nemohlo být manipulováno a aby byla znemožněna jakákoliv následná výměna
kteréhokoliv listu. Z téhož důvodu musí být všechny stránky nabídky očíslovány, a
to vzestupnou a nepřerušovanou číselnou řadou. Uzavřený obal, ve kterém je
obsažena nabídka k veřejné zakázce, musí být zabezpečen proti pozměnění, opatřen
názvem veřejné zakázky a nápisem: „NEOTVÍRAT PŘED UPLYNUTÍM LHŮTY
PRO PODÁNÍ NABÍDEK“. Na obalu dále bude vyznačena adresa uchazeče, na
kterou je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 5 zákona.
15.3. Nabídky se podávají v pracovních dnech mezi 9:00 – 14:00 hod na podatelně
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra na adrese Přípotoční 300/12, Praha 10,
Vršovice, PSČ 101 01, o přijetí nabídky doručované osobně bude vystaveno písemné
potvrzení, obsahující pořadové číslo nabídky, datum a přesný čas podání nabídky.
Uchazeč, který nebude nabídku doručovat osobně, je povinen zajistit, aby doručující
osoba přebírající osobě písemně potvrdila datum a hodinu doručení nabídek.
15.4. Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 11. 2016 v 10:00 hodin.
15.5. Lhůta pro podání nabídek byla zkrácena v souladu s ustanovením § 40 odst. 1
zákona.
15.6. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel
(případně hodnotící komise) nebude otevírat a zadavatel bezodkladně vyrozumí
uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Včasné doručení je odpovědností uchazeče.
15.7. Nabídky nemohou být po uplynutí lhůty pro podání nabídek měněny ani odvolány.

16. POŽADAVKY NA ŘAZENÍ
Nabídku doporučujeme předložit v následujícím členění a měla by obsahovat zejména tyto
dokumenty v tomto pořadí:
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1. Doklady k prokázání splnění kvalifikace
a. Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
b. Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
c. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
d. Doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů
e. Příloha č. 2 k ZD - Čestné prohlášení dle čl. 14.3 zadávací dokumentace ve
smyslu ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) až c) zákona
2. Doklady tvořící vlastní nabídku
a. Originál nebo úředně ověřená plná moc v případě, že za uchazeče bude jednat
zmocněná osoba
b. Závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče a to včetně všech jejich příloh (příloha č. 1 ke smlouvě – Cena
služeb a licencí, příloha č. 2 ke smlouvě - Specifikace služeb (podpora,
profylaxe a vývoj IBM Notes & AD), příloha č. 3 ke smlouvě - Seznam
oprávněných osob). Jednotlivé přílohy smlouvy musí být taktéž podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
c. Nepřepisovatelný nosič s úplnou nabídkou uchazeče upravený v souladu s čl.
14.2 této zadávací dokumentace

17. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
17.1. Jednotkové ceny za poskytované služby a licence jsou stanoveny jako ceny nejvýše
přípustné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
uchazeči v souvislosti s poskytováním služeb, vyhotovením a předáním výstupů.
Těmito výdaji se rozumí zejména:
 všechny testy včetně případného napojení na SAP (viz. bod 2)
 nasazení do testovacího prostředí zákazníka
 nasazení do provozního prostředí zákazníka (všechny změny se realizují do
aplikací, kde se pracuje na denní bázi a tedy nasazení do provozu je potřeba
dělat mimo pracovní dobu tj. mimo po-pá od 7-17 hod)
 vývoj vlastního řešení nahrazujícího chybějící zdrojové kódy viz čl. 3.4,
pokud to uchazeč bude považovat za nezbytné
 projektové vedení
Výše ceny poskytovaných služeb platí po celou dobu trvání veřejné zakázky.
17.2. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu vyplněním příslušných míst v závazném návrhu
vzoru smlouvy a dále cenové tabulky, která je v elektronické podobě ve formátu xls.
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(formát programu Microsoft Excel) připojena k této zadávací dokumentaci v příloze
č. 1 ke smlouvě (dále jen „cenová tabulka“).
Nabídková cena ve smlouvě bude uvedena v Kč (CZK).
Nabídková cena ve smlouvě bude uvedena v členění:
• cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
• sazba DPH v %,
• cena včetně DPH v Kč,

17.3. Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínek níže uvedených.

18. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNÉ PŘEKROČIT
NABÍDKOVOU CENU
18.1. Zadavatel nepřipouští změny – překročení nabídkové ceny. Za změnu nabídkové
ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den
uskutečnění zdanitelného plnění.

19. ZADÁVACÍ LHŮTA
Doba, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, činí 150 dnů. Zadávací lhůta
se prodlužuje a posouvá podle ust. § 43 zákona. V případech stanovených v cit.
ustanovení, zadávací lhůta neběží.

20. JISTOTA
Zadavatel nepožaduje k zajištění povinností uchazečů v zadávacím řízení poskytnutí
jistoty.

21. VARIANTY NABÍDKY
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

22. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
22.1. Otevírání obálek s nabídkami je upraveno v ust. § 71 zákona. Funkci komise pro
otevírání obálek bude plnit hodnotící komise.
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22.2. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj.
16. 11. 2016 v 10:00 hodin sídle zadavatele na adrese Přípotoční 300, 101 01
Praha 10, v místnosti č. 531 ve IV. patře hlavní budovy.
22.3. Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, jakož i osoby k tomu zmocněné
uchazečem. Za jednoho uchazeče se smí zúčastnit maximálně dvě osoby. Každá
z těchto osob musí být vybavena originálem dokladu prokazujícím jeho oprávnění
jednat jménem či za uchazeče.
22.4. Zadavatel požaduje, aby uchazeči a osoby jednající jejich jménem či za ně svou účast
při otevírání obálek stvrdili vyplněním vyznačených dat a podpisem v listině
přítomných uchazečů. Za tímto účelem bude kontrolována totožnost těchto osob.
22.5. Nabídky, které budou neúplné, nejasné, nesrozumitelné, podmíněné, nečitelné nebo
které budou jinak nesprávné, mohou být vyřazeny a uchazeč bude vyloučen.
22.6. V rámci otevírání obálek s nabídkami bude ve smyslu ust. § 71 odst. 7 zákona
kontrolována, zda jsou podané nabídky zpracovány v požadovaném jazyce a zda je
závazný návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Jestliže některá nabídka nevyhoví těmto požadavkům, hodnotící komise takovou
nabídky vyřadí a zadavatel uchazeče bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím
řízení.
22.7. V souladu s ust. § 71 odst. 8 zákona komise přítomným uchazečům sdělí kromě
identifikačních údajů o uchazeči a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky
podle odst. 7 zákona či nikoliv, rovněž informaci o nabídkové ceně.

23. POSOUZENÍ NABÍDEK
23.1. Nabídky budou posuzovány dle ust. § 76 zákona. Předmětem posouzení je dodržení
zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
a dále skutečnost, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1
písm. d) zákona.
23.2. Předmětem posouzení bude i posouzení výše nabídkových cen ve vztahu
k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje
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mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předpokládané hodnotě předmětu
veřejné zakázky, musí uchazeč na žádost hodnotící komise podat písemné
zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.
V rámci tohoto písemného vysvětlení nesmí být nabídka jakkoliv měněna ani
doplňována.
23.3. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny
přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého
zdůvodnění.
23.4. Zadavatel si vyhrazuje právo provádět ověřování informací uvedených uchazečem
v nabídce.
23.5. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které
nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nebude přihlížet. Početní chyby a
rozporné údaje týkající se nabídkové ceny budou posouzeny jako nedodržení
zadávacích podmínek, které bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.

24. HODNOTÍCÍ
ZAKÁZKY

KRITÉRIA

PRO

ZADÁNÍ

VEŘEJNÉ

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky
dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona.
Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy:
1) Cena celkem za položky (C–H)
2) Cena celkem za položky (A a B)

80%
20%

Ad 1) Předmětem hodnocení je nabídková cena za 48 měsíců za všechny položky (CH) z tabulky č. 1 Přílohy č. 1 ke Smlouvě. Nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou
cenou bude považována za nejvhodnější v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria.
Ad 2) Předmětem hodnocení je nabídková cena za celkem za obě položky (A a B)
z tabulky č. 2 Přílohy č. 1 ke Smlouvě. Nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou
cenou bude považována za nejvhodnější v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria.
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25. HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 78 a 79 zákona podle hodnotících
kritérií zvolených zadavatelem a uvedených v této zadávací dokumentaci.
26.2. Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Pro výsledné hodnocení
nabídek se použije bodová stupnice, a to v rozmezí 1 až 100 bodů v rámci každého
dílčího hodnotícího kritéria.
26.3. Nejúspěšnější nabídce v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Cena celkem za položky
(C–H)“ bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová
hodnota stanovená násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky
k hodnocené nabídce dle vzorce:
Nejnižší nabídková cena (z obdržených nabídek)
A = --------------------------------------------------------------- x 100
Nabídková cena (posuzovaného uchazeče)
26.4. Nejúspěšnější nabídce v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Cena celkem za položky
(A a B)“ bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová
hodnota stanovená násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky
k hodnocené nabídce dle vzorce:
Nejnižší nabídková cena (z obdržených nabídek)
B = --------------------------------------------------------------- x 100
Nabídková cena (posuzovaného uchazeče)
26.5. Konečné pořadí nabídek bude stanoveno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení
nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Cena celkem za položky (C–H)“
vynásobí váhou tohoto kritéria, tedy číslem 0,8 a jednotlivá bodová ohodnocení
nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Cena celkem za položky (A a B)“
vynásobí váhou tohoto kritéria, tedy číslem 0,2. Na základě součtu výsledných
hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší
celkové bodové hodnoty.

26. ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky na základě posouzení a
hodnocení nabídek hodnotící komisí. Tím není dotčeno ustanovení § 79 odst. 5
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zákona a § 81 odst. 5 písm. c) zákona. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky je dále upraveno v ust. § 81 zákona.

27. UZAVŘENÍ SMLOUVY
27.1. Uzavření smlouvy je upraveno v ust. § 82 zákona.
27.2. Žádné činnosti nebudou prováděny před uzavřením smlouvy. Pouze uzavřená
smlouva představuje právní závazek ze strany zadavatele.
27.3. Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč, se kterým má být smlouva uzavřena před
jejím uzavřením předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace.

28. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zrušení zadávacího řízení je upraveno v ust. § 84 zákona.

29. NÁMITKY A NÁVRH NA PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ
ZADAVATELE
29.1. Námitky proti úkonům zadavatele, jejich podávání, přípustnost, jakož i náležitosti a
přezkum jsou upraveny v ust. 110 a násl. zákona.
29.2. Přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je
upraveno v ust. § 112 a násl. zákona.
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30. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KTERÉ JSOU
JEJÍ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ
Přílohy zadávací dokumentace tvoří:




Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy včetně jejích příloh
o příloha č. 1 ke smlouvě – Cena služeb a licencí
o příloha č. 2 ke smlouvě - Specifikace služeb (podpora, profylaxe a vývoj IBM
Notes & AD)
 příloha č. 1ke specifikaci služeb – Pilotní projekt
 příloha č. 1 Procesy a formuláře DMS
o příloha č. 3 ke smlouvě - Seznam oprávněných osob)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) až c) zákona

V Praze dne 29. 9. 2016

JUDr. Ladislav Máca v.r.
generální ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
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