Zadávací dokumentace
v rámci zadávacího řízení pod názvem
„Informační a komunikační systémy pro město Bruntál“
1.

Identifikační údaje
zadavatele:

Název: Město Bruntál
Adresa: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ/DIČ: 00295892 / CZ00295892
Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Statutární zástupce zadavatele: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntál
Telefon: +420 554 706 111
E-mail: posta@mubruntal.cz
Kontaktní osoba statutárního zástupce zadavatele:
projektový manažer, oddělení investic a dotací
Telefon: +420 554 706 317, +420 725 059 763
E-mail: michaela.mecova@mubruntal.cz

2.

Identifikační údaje
osoby smluvně
pověřené
zastoupením
zadavatele podle §
43 Zákona:

Mgr.

Michaela

Mecová,

Webová adresa profilu zadavatele: https://profily-zadavatelu.cz/profil/00295892.
Zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 43 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), tzn.,
zadavatel se při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením nechává smluvně
zastoupit níže uvedenou osobou. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržení pravidel
stanovených tímto Zákonem. Tato osoba přitom splňuje požadavky § 44 odst. 1 Zákona a
není ve smyslu § 44 odst. 2 a 3 Zákona ve středu zájmů.
Osoba zastupující zadavatele (dále osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele):
Název: ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o.
Kancelář: Na hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk
IČ: 27768848 / DIČ: CZ27768848
Kontaktní osoba: Ing. Alexandra Klusák Snopková
E-mail: info@ceskyprojekt.cz
Telefon: +420 777 607 344
Veškeré dotazy směřujte písemně a výhradně na osobu smluvně pověřenou
zastoupením zadavatele.
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele může pro komunikaci s účastníky
ZŘ využívat také email info@odesilani.cz. Uvedený e-mail je součástí elektronického
nástroje odesílání.cz. Nástroj je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
rady (EU) č. 910/2014. Nástroj zároveň splňuje požadavky stanovené Zákonem a jeho
prováděcími předpisy.

3.

4.
5.
6.

7.

Zpracovatel
zadávací
dokumentace
v souladu s odst. 4
§ 36 Zákona:
Název zadávacího
řízení:
Identifikace
projektu:
Dotační
prostředky
Evropské unie:

Úvodní
ustanovení:

Předloženou zadávací dokumentaci vypracovala, v souladu s odst. 4 § 36 Zákona, osoba
odlišná od zadavatele. Touto osobou je ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o. Kontaktní
údaje viz. Identifikační údaje osoby smluvně pověřené zastoupením zadavatele podle § 43
Zákona.
Informační a komunikační systémy pro město Bruntál
Informační a komunikační systémy pro město Bruntál
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006075
Projekt „Informační a komunikační systémy pro město Bruntál“ je spolufinancován z
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu.
Výběrové řízení je zpracováno za podmínek respektování Metodického pokynu pro
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (dále jen „Metodický
pokyn ZZ“), verze platná k 15.05.2018, vydání 1.11.
Tato zadávací dokumentace v souladu s § 36 odst. 3 Zákona vymezuje předmět veřejné
zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatelů
v zadávacím řízení. Zadávací dokumentace je pro účastníky ZŘ závazná.
Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy ve struktuře popsané níže

8.
9.

Zadavatel dle § 4
Zákona:
Druh a režim
veřejné zakázky,
druh zadávacího
řízení:

10. Předpokládaná
hodnota veřejné
zakázky:

11. Klasifikace
předmětu veřejné
zakázky:

12. Specifikace
předmětu
zadávacího řízení:

v článku zadávací dokumentace pod názvem Dostupnost zadávací dokumentace v souladu
s § 96 Zákona.
Práva či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a dalšími
obecně závaznými právními předpisy.
Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník ZŘ přijímá a akceptuje plně a bez
výhrad zadávací podmínky včetně případného následného vysvětlení zadávací
dokumentace či změn a doplnění zadávací dokumentace učiněných v souladu se
Zákonem. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky
pečlivě prostuduje všechny zadávací podmínky a bude se jimi řídit.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka ZŘ k zadávacím podmínkám
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada nebo podmínka účastníka ZŘ může být
považována za nesplnění zadávacích podmínek a může představovat důvod pro vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. d) Zákona, tzn. územní
samosprávní celek.
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst. 1 Zákona
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 56 Zákona
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená před zahájením zadávacího řízení:
14.249.657 Kč bez DPH
Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je v souladu s § 16 Zákona zadavatelem
předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do
předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě údajů a informací o
zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky odpovídá položce CPV kódu:
48810000-9 - Informační systémy
48000000-8 – Balíky programů a informační systémy
48800000-6 - Informační systémy a servery
72222300-0 - Služby informačních technologií
72263000-6 – Implementace programového vybavení
72600000-6 – Výpočetní podpora a poradenské služby.
Předmět veřejné zakázky „Informační a komunikační systémy pro město Bruntál“
vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy s cílem podpořit pokročilé techniky
eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Realizací veřejné
zakázky dojde k doplnění technologické infrastruktury, prostředků pro bezpečné sdílení
dokumentů, možností základní manažerské kontroly, hospodaření společným datovým
skladem, prvků pro elektronické zpracování agend a posílení transparentnosti řízení a
hospodaření města, zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení komfortu poskytování
služeb.
Veřejná zakázka je primárně zaměřena na následující oblasti, které budou předmětem
plnění:
1. Portál občana a formuláře,
2. Elektronizace procesů,
3. Kompozitní služby,
4. Elektronická úřední deska,
5. Posílení bezpečnosti infrastruktury,
6. IS pro městskou policii,
7. finanční kontrola příspěvkových organizací – IS pro finanční kontrolu příspěvkových
organizací,
8. rozšíření stávající HW infrastruktury.
Dodávka výše uvedeného hardware a software bude realizována v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští v souladu
s ust. § 90 odst. 3 Zákona rovnocenné řešení.
Požadavky uvedené v zadávacích podmínkách jsou míněny jako minimální, tzn.
účastník ZŘ může nabídnout i kvalitnější/hodnotnější řešení, než zadávací podmínky
předepisují.
Je-li v zadávacích podmínkách uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál,
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technologii případně na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení
minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto
případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky
obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá
uvedeným parametrům. Je-li v zadávací podmínkách snad definován konkrétní
výrobce, jeho zástupce, či výrobek nebo technologie, má se pouze za to, že je tím
definován požadovaný́ standard dodávky a v samotné nabídce může být zcela, či
částečně nahrazen i výrobkem jiným, srovnatelným apod.
Jedinou výjimku tvoří případy, kdy se jedná o rozšíření stávající infrastruktury a je
z důvodu kompatibility a ochrany, již v minulosti realizovaných investic, požadováno
zachování stávajícího stavu.
Stávající infrastruktura zadavatele i projekt „Informační a komunikační systémy pro
město Bruntál“ striktně dodržují hledisko technologické neutrálnosti, tzn. využití
technologií takovým způsobem, který neomezuje implementaci technologií různých
výrobců. Uvedenou skutečnost musí splňovat i řešení dodané v rámci této veřejné
zakázky.
Pokud účastníkem ZŘ navržené řešení vyžaduje využití konkrétních softwarových
produktů, které nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách, ale účastníkem ZŘ
zvolené řešení je na takových konkrétních softwarových produktech závislé, musí
účastník ZŘ do své nabídkové ceny zahrnout všechny náklady na jejich pořízení,
instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro jejich uvedení do provozu.
Pokud účastníkem ZŘ navržené řešení vyžaduje fyzickou infrastrukturu/hardwarové
produkty (např. servery atp.), která není uvedena v zadávacích podmínkách, ale
účastníkem ZŘ zvolené řešení je na takové konkrétní infrastruktuře závislé, musí
účastník ZŘ do své nabídkové ceny zahrnout všechny náklady na její pořízení,
instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.
Účastníkem ZŘ navržené řešení bude plně kompatibilní se stávající softwarovou a
hardwarovou infrastrukturou zadavatele.
Plnění nabízené v rámci účastníkem ZŘ navrženého řešení musí být určeno pro trh v
České republice.
Z důvodu zachování možnosti pro následné zvyšování výkonu i kapacity některých
hardwarových prvků můžou být v technické specifikaci definovány i minimální požadavky
na maximální možnosti těchto prvků.
Účastníkem ZŘ navržené řešení bude navrženo tak, aby neexistovalo jedno místo, jehož
selhání způsobí nefunkčnost celého řešení (tzn. SPOF – single point of failure).
Všechna zařízení síťové a serverové infrastruktury v rámci navrženého řešení budou
v provedení, které umožní montáž do racku 19“.
Zařízení použitá v navrženém řešení účastníka ZŘ budou splňovat z hlediska vývoje,
výroby a podpory ze strany výrobce minimálně následující požadavky:
zařízení není ve stádiu prototypu či provozního ověřování,
výrobce vyrábí zařízené obdobného zaměření min. 5 let,
zařízení není zastaralé, tj. doba jeho podpory výrobce dosahuje min. 5 let od okamžiku
dodání (doba udržitelnosti projektu),
výrobce zařízení poskytuje podporu pro řešení chyb a nestandartních provozních stavů
zařízení (sám nebo prostřednictvím partnerů) po dobu nejméně 5 let (doba
udržitelnosti projektu).
Veškeré dodávané plnění musí být nové a nepoužité. Repasované nebo jinak použité
plnění není přípustné.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v:
Příloze č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument)
Příloze č. 5 – Technická specifikace (závazný dokument)
Příloze č. 6 – Výběr ze studie proveditelnosti (závazný dokument).
Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek budou zakalkulovány
v nabídkové ceně, viz. Soupis předmětu plnění s úplným a konkrétním popisem
nabízeného řešení, v souladu s bodem ZD pod názvem Požadavky na zpracování

3

13. Specifikace
předmětu
zadávacího řízení
– Obecné
požadavky na
dodávané řešení:

14. Doba a místo
plnění zadávacího
řízení:

15. Zadávací lhůta
podle § 40 Zákona:
16. Jistota podle § 41
Zákona:
17. Dostupnost
zadávací
dokumentace
v souladu s § 96
Zákona:

nabídkové ceny.
Obecné požadavky na dodávané řešení:
Technické a množstevní požadavky, parametry, vlastnosti a funkcionality uvedené
v zadávacích podmínkách vymezují a specifikují minimální požadavky. U položek
s předpokládaným dodáním více kusů se jejich popis týká parametrů pro jeden kus.
Případné názvy a popisy uvedené v zadávacích podmínkách odkazující na jednotlivá
obchodní jména a označení výrobků či obchodních názvů popisují a specifikují
podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a
technicky obdobná řešení za podmínky, že nedojde ke zhoršení požadovaných
parametrů technického řešení a bude zachována kompatibilita se stávajícími
zařízeními a infrastrukturou zadavatele.
Součástí nabídky účastníka ZŘ bude podrobný popis nabízeného řešení,
umožňující posouzení, zda nabízené řešení splňuje podmínky uvedené
v zadávacích podmínkách. Podrobný popis nabízeného řešení bude obsahovat
informaci o splnění technických parametrů a přehledné schéma navrženého
řešení minimálně po částech serverové a aktivní síťové infrastruktury. Podrobný
popis nabízeného řešení bude zpracován v rámci Soupisu předmětu plnění
s úplným a konkrétním popisem nabízeného řešení v souladu s bodem ZD pod
názvem Požadavky na zpracování nabídkové ceny.
Předmětem plnění bude kompletní a plně funkční infrastruktura. Není-li některá ze
součástí podmiňující funkčnost nabízeného řešení v zadávacích podmínkách zmíněna,
je na odborných schopnostech účastníka ZŘ, aby takovou skutečnost odhalil a do
navrhovaného řešení zahrnul všechny relevantní komponenty.
Nesplní-li účastníkem ZŘ navržené řešení všechny požadavky, vlastnosti, parametry
nebo funkcionality uvedené v zadávacích podmínkách, bude toto důvodem k vyloučení
nabídky ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených
zadavatelem.
Řešení projektu „Informační a komunikační systémy pro město Bruntál“ bude
podrobně popsáno v nabídce, následně implementováno a po implementaci,
konfiguraci a zprovoznění i kompletně a podrobně technicky zdokumentováno včetně
konfigurace a nastavení hodnot a všech hesel a přístupů a takto připravená
dokumentace bude předána zadavateli. Správa infrastruktury bude plně v kompetenci
zadavatele.
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu zadávacího řízení následující termíny:
Termín dodání: maximálně do 17-ti týdnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení
plnění předmětu výběrového řízení
Místem plnění veřejné zakázky je Moravskoslezský kraj, Město Bruntál.
Účastníci ZŘ jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů. Na základě § 40
Zákona se zadávací lhůtou rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze
zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
Pro vyloučení všech pochybností zadavatel konstatuje, že jistotu nepožaduje.
Na základě § 96 odst. 1 Zákona, zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci s výjimkou
formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto Zákonu na profilu
zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do
konce lhůty pro podání nabídek.
Kompletní zadávací dokumentace včetně jejich příloh, této veřejné zakázky, je k dispozici
na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu na adrese: https://profilyzadavatelu.cz/profil/00295892.

18. Lhůta pro podání
nabídky v souladu

Kompletní zadávací dokumentace včetně jejich příloh obsahuje tyto dokumenty:
Zadávací dokumentaci
Přílohu č. 1 – Krycí list nabídky (vzorový formulář)
Přílohu č. 2.1 – Čestné prohlášení účastníka ZŘ o splnění základní způsobilosti
(vzorový formulář)
Přílohu č. 2.2 – Seznam významných dodávek (vzorový formulář)
Přílohu č. 3 – Seznam poddodavatelů (vzorový formulář)
Přílohu č. 4 – Kupní smlouvu (závazný dokument)
Přílohu č. 5 – Technickou specifikaci (závazný dokument)
Přílohu č. 6 – Výběr ze studie proveditelnosti (závazný dokument).
Účastník ZŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
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s § 57 Zákona:

Nabídky je nutné předložit na adrese sídla zadavatele, tzn. Město Bruntál, Nádražní
994/20, 792 01 Bruntál, a to:
osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 15.00 hod. (poslední den do
09:00-ti hod) pouze na hlavní podatelnu zadavatele, budova B, číslo dveří: 009, do
sídla zadavatele Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál,
zaslat na totožnou adresu zadavatele tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro
podání nabídek.
Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo způsobem
stanoveným v zadávací dokumentaci se pohlíží, jako by nebyla podána a v průběhu
zadávacího řízení se k ní nepřihlíží, a to v souladu s § 28 odst. 2 Zákona. Nabídka
bude vrácena dodavateli na adresu uvedenou na obálce s nabídkou.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 57 Zákona odst. 2 písm. a)
Zákona. Lhůta v tomto otevřeném řízení činí nejméně 15 dnů, protože zadavatel
uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k uveřejnění nejméně 35 dnů a
nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího
řízení.

19. Otevírání obálek
v listinné podobě
v souladu s § 110
Zákona:

20. Osoby oprávněné
účastnit se
otevírání obálek:

21. Prohlídka místa
plnění v souladu s
§ 97 písm. a)
Zákona:
22. Vysvětlení
zadávací
dokumentace
v souladu s § 98
Zákona:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 12. července 2018 a skončí dne 31.
července 2018 v 09:00 hodin.
V souladu s ustanovením § 110 odst. 1 Zákona bude otevírání obálek zahájeno bez
zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tzn. 31. července 2018
ihned po 09:00-té hodině, na adrese zadavatele, tzn. Město Bruntál, Nádražní 994/20,
792 01 Bruntál.
V případě změny termínu otevírání obálek budou všichni účastníci ZŘ o této skutečnosti
informování s dostatečným předstihem.
Osoby oprávněné účastnit se otevírání obálek jsou:
− členové, případně náhradníci hodnotící komise,
− zástupci zadavatele veřejné zakázky,
− osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele,
− účastník ZŘ nebo osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka ZŘ, které se
prokáží zmocněním pro zastupování účastníka ZŘ při otevírání obálek s nabídkami (a
to maximálně jedna osoba za účastníka ZŘ).
Osoby oprávněné účastnit se otevírání obálek stvrdí svoji účast na otevírání obálek.
Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění.

Podle § 98 odst. 1 Zákona zadavatel poskytne účastníkům zadávacího řízení vysvětlení
zadávací dokumentace, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní
na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel podle §
98 odst. 3 Zákona vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti
bez identifikace tohoto dodavatele.
Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku dodavatele, odešle
zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace,
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel zároveň vždy uveřejní
vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem,
jakým uveřejnil zadávací dokumentaci.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena
včas, a to alespoň 3 pracovní dny před tím, než uplyne lhůta podle odstavce 1 § 98 písm.
a) Zákona, tzn., pokud není žádost o vysvětlení doručena alespoň 8 pracovních dní před
koncem lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 § 98 písm. a)
Zákona.
Dotazy je nutno směřovat na subjekt smluvně pověřený zastoupením zadavatele. Aby
mohlo být vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuto v době dostatečné pro jejich
promítnutí do nabídek jednotlivých účastníků ZŘ, doporučuje zadavatel, aby žádosti o
dodatečné informace doručili dodavatelé v dostatečném předstihu.
Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu
zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 Zákona (Změny nebo doplnění zadávací
dokumentace).
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23. Změna nebo
doplnění zadávací
dokumentace v
souladu s § 99
Zákona:

24. Variantní řešení
nabídek podle §
102 Zákona:
25. Zadávání částí
veřejných zakázek
podle § 35 Zákona:
26. Požadavky na
nabídky v souladu
s § 107 Zákona:

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je nutno směřovat na subjekt smluvně
pověřený zastoupením zadavatele, tzn. na:
ČESKÝ PROJEKT - poradenství, s.r.o., Na hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk, k
rukám Ing. Alexandry Klusák Snopkové, info@odesilani.cz, +420 777 607 344.
Změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, zadávacích podmínek, zadavatel uskuteční
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění uveřejní nebo oznámí
dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínky, která byly změněny nebo
doplněny.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo
doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků ZŘ,
prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací
dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.
Nabídka obsahující varianty nabídky podle § 102 odst. 1 Zákona není přípustná.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato veřejná zakázka není dělena na
části ve smyslu § 35 Zákona.
Nabídky se v souladu s § 107 odst. 1 Zákona podávají písemně v listinné podobě ve
dvou vyhotoveních označených ORIGINÁL a KOPIE.
Zadavatel doporučuje, aby účastník ZŘ předložil kompletní nabídku vedle listinné
formy též v elektronické podobě např. ve formátu *pdf na technickém nosiči dat (CD
či DVD), více viz. Požadavky na obsah nabídky v souladu s § 103 Zákona, bod 31.12
ZD.
Nabídka v listinné podobě musí být v souladu s § 107 odst. 2 Zákona doručena v
řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Dodavatel může v souladu s § 107 odst. 3 Zákona podat v zadávacím řízení jen jednu
nabídku.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (viz. § 107
odst. 4 Zákona).

27. Způsob
podepisování
nabídky:

28. Jazyk pro
zpracování
nabídky v souladu
s § 45 odst. 3
Zákona:

29. Požadavky na
formu podání
nabídek v souladu
s § 103 odst. 1
písm. c) Zákona:

Zadavatel vyloučí účastníka ZŘ, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný
účastník ZŘ v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, a to v souladu s § 107 odst. 5
Zákona.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a návrhu smlouvy musí být
podepsána osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat jménem či za
účastníka ZŘ. V případě, že osoba oprávněná/osoby oprávněné jednat jménem či za
účastníka ZŘ, jednají na základě plné moci, musí být i tato plná moc součástí
nabídky.
Podpisem Smlouvy potvrdí účastník ZŘ pravdivost, správnost, úplnost a závaznost
všech údajů a svých tvrzení v nabídce včetně údajů uvedených v prohlášeních či
jiných dokumentech, které jsou součástí nabídky.
Nabídka včetně relevantních příloh nabídky bude zpracována v českém jazyce. Pokud
Zákon nebo zadavatel požaduje předložení dokladu podle právního řadu České republiky,
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento
doklad vydává, tento doklad bude přeložen s překladem do českého jazyka. Bude-li mít
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, vyžádá si předložení předně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělávání v latinském jazyce
se předkládají bez překladu v souladu s § 45 odst. 3 Zákona.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude
obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho
svazku.
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Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.
V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači, kroužkové vazbě, či jiné vazbě, která
umožňuje volnou manipulaci s listy, bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými
listy pomocí provázku a pečetě, nebo nálepkami opatřenými podpisem, popřípadě razítkem
účastníka ZŘ či jinou vhodnou formou.
Nabídku doporučuje zadavatel na všech uzavřeních opatřit přelepením. Všechna přelepení
doporučuje zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem osoby, která je oprávněná/osobami
oprávněnými jednat jménem či za účastníka ZŘ.
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu
očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1.

30. Předložení
dokladů
v souladu s § 45
odst. 1 Zákona:
31. Požadavky na
obsah nabídky
v souladu s § 103
Zákona:

Zadavatel doporučuje nabídku označit také nápisem „NEOTEVÍRAT“ a názvem
zadávacího řízení.
Pokud Zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá podle § 45
odst. 1 Zákona dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li Zákon jinak. Zadavatel může
postupem podle § 46 odst. 1 Zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené
kopie dokladu.
Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle doporučení uvedených v zadávací
dokumentaci, přičemž účastník ZŘ může využít vzory formulářů/dokladů (v zadávací
dokumentaci označeno jako „vzorový formulář“), které tvoří přílohy této zadávací
dokumentace. Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno, že se jedná o „závazný
dokument“, tak se touto skutečností musí účastník ZŘ řídit.
Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastní ZŘ. Výčet dokumentů obsažený
v následujících bodech slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka ZŘ při kompletaci
nabídky. Pokud v tomto výčtu nebude dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by
eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze Zákona, nemůže se účastník ZŘ
zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet
dokumentů.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka ZŘ byla řazena níže uvedeným způsobem:
1.

Titulní list nabídky s označením účastníka ZŘ a identifikace zadávacího řízení.

2.

Krycí list nabídky účastníka ZŘ – v krycím listu budou vyplněny všechny údaje dle
požadavků zadavatele, které jsou uvedené v Příloze č. 1 – Krycí list nabídky
(vzorový formulář). Krycí list bude datován a řádně podepsán účastníkem ZŘ nebo
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ. Účastník ZŘ může využít vzor
formuláře Přílohy č. 1 – Krycí list nabídky (vzorový formulář).

3.

Plná moc udělená osobě oprávněné/osobám oprávněným jednat jménem či za
účastníka ZŘ (je-li relevantní).

4.

Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob v souladu s § 83 a
84 Zákona (je-li relevantní).

5.

Doklady k prokázání společné účasti dodavatelů v souladu s § 82 a § 84 Zákona
(je-li relevantní).

6.

Základní, profesní způsobilost a ekonomická a technická kvalifikace – prokázání
kvalifikace se prokazuje doložením příslušných dokladů podle uvedeného zadání, viz
příslušná část zadávací dokumentace týkající se způsobilosti a kvalifikace. Účastník
VŘ může, při prokázání způsobilosti a kvalifikace využít vzory:
Přílohy č. 2.1 – Čestné prohlášení účastníka ZŘ o splnění základní
způsobilosti (vzorový formulář)
Přílohy č. 2.2 – Seznam významných dodávek (vzorový formulář).

7.

Využití poddodavatelů – pro prokázání poddodavatelského plnění může účastník ZŘ
využít vzor formuláře, viz. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (vzorový formulář).

8.

Návrh smlouvy – účastník ZŘ je povinen podepsat závazný návrh smlouvy, viz.
Příloha č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument). Účastník ZŘ předloží návrh
smlouvy v listinné i elektronické podobě např. ve formátu *.docx. Smlouva bude
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datována a řádně podepsána účastníkem ZŘ nebo osobou oprávněnou jednat jménem
či za účastníka ZŘ.
9.

Smlouva pro zajištění servisní a technické podpory – účastník ZŘ je povinen
v rámci své nabídky předložit návrh Smlouvy pro zajištění servisní a technické podpory
na období min. 5 let od data ukončení realizace projektu „Informační a komunikační
systémy pro město Bruntál“ v režimu min. 12 hodin denně, 5 dní v týdnu, a to na
zajištění servisní a technické podpory na klíčové prvky řešení, způsob prodloužení
záruky na dodané řešení v ceně servisní a technické podpory, způsob vzdáleného
monitorování a správy datového centra a proaktivního dohledu.
Servisní a technickou podporou se rozumí zejména:
•
podpora správy LAN/SAN infrastruktury,
•
podpora dodaného HW, poskytování aktualizací apod.,
•
podpora nastavení, aktualizace a správa dodaného virtualizačního SW,
•
podpora nastavení, aktualizace a správa dodaného zálohovacího SW,
•
podpora nastavení OS ve vztahu k zálohování nebo virtualizaci,
•
spolupráce na nastavení OS ve vztahu ze SW dodaného třetí stranou,
•
zajištění vzdáleného dohledu nad hlavními provozními parametry dodaného řešení
v rámci 6.3 – Infrastruktura,
•
konzultace formou hotline, helpdesk, email.

10. Soupis předmětu plnění s úplným a konkrétním popisem nabízeného řešení –
účastník ZŘ je povinen vytvořit Soupis předmětu plnění s úplným a konkrétním
popisem nabízeného řešení, který bude tvořit součást nabídky. Podrobné informace
ohledně obsahu Soupisu předmětu plnění s úplným a konkrétním popisem nabízeného
řešení jsou uvedeny v bodě zadávací dokumentace pod názvem Požadavky na
zpracování nabídkové ceny. Soupis předmětu plnění s úplným a konkrétním popisem
nabízeného řešení bude datován a řádně podepsán účastníkem ZŘ nebo osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka ZŘ. Soupis předmětu plnění s úplným a
konkrétním popisem nabízeného řešení bude v rámci nabídky předložen v listinné i
elektronické podobě např. ve formátu *.xlsx a i *.pdf.
11. Doklady a dokumenty požadované zadavatelem nebo Zákonem, které nelze
zahrnout pod žádnou z kategorií uvedených v obsahu nabídky.

32. Obchodní
podmínky:

12. CD s níže uvedenými dokumenty:
Kompletní nabídka účastníka ZŘ např. ve formátu *.pdf
Návrh smlouvy viz. Příloha č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument) např. ve
formátu *.docx
Soupis předmětu plnění s úplným a konkrétním popisem nabízeného řešení např.
ve formátu *.xlsx a i *.pdf.
Zadavatel pro plnění předmětné veřejné zakázky stanovuje obchodní podmínky
formou Přílohy č. 4 - Kupní smlouva (závazný dokument). Smlouva obsahuje obchodní
podmínky, včetně platebních podmínek a dalších podmínek vymezených zadavatelem.
Účastník ZŘ je povinen v nabídce předložit podepsaný závazný návrh smlouvy, viz.
Příloha č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument).
Smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat
jménem či za účastníka ZŘ. V případě, že osoba oprávněná/osoby oprávněné jednat
jménem či za účastníka ZŘ, jednají na základě plné moci, musí být i tato plná moc
součástí nabídky
Do vzoru Smlouvy doplní účastník ZŘ pouze údaje týkající se jeho právní
identifikace, cenu díla, a údaje osoby podepisující smlouvu či další údaje nutné ke
kompletaci smlouvy. V návrhu smlouvy, tzn. Příloze č. 4 – Kupní smlouvy (závazný
dokument) mohou být účastníkem ZŘ
doplňovány pouze údaje požadované
zadavatelem. Text návrhu smlouvy nesmí být ze strany účastníka ZŘ žádným
způsobem měněn. Jakákoliv změna smluvních podmínek bude při posouzení
nabídky považována za nedodržení požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách a bude mít důsledek v podobě vyloučení účastníka ZŘ z jeho účasti
v zadávacím řízení.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně v rámci společné účasti dodavatelů, je
účastník ZŘ oprávněn ve smlouvě učinit takové změny, které je nezbytné provést
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v důsledku skutečnosti, že se více osob seskupilo za účelem podání společné nabídky.
Účastník ZŘ je oprávněn takto upravit zejména záhlaví smlouvy na straně zhotovitele a
podpisovou doložku na straně zhotovitele. Účastník ZŘ však v žádném případě není
oprávněn měnit rozsah práv a povinností ze smlouvy vyplývajících.
Listinná forma návrhu smlouvy má v případě rozporu mezi oběma dokumenty prioritu.

33. Požadavky na
zpracování
nabídkové ceny:

Terminologie v návrhu smlouvy určuje zadavatele slovem „kupující“ a účastníka ZŘ slovem
„prodávající“.
Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena musí být cenou pevnou, která bude nezávislá na změně podmínek
v průběhu realizace zadávacího řízení.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádné realizaci předmětu
zadávacího řízení definované v těchto zadávacích podmínkách a souvisejících
dokumentech včetně nákladů, které jsou spojeny např. s poplatky, cly a vedlejšími náklady
apod. a zisku dodavatele.
K překročení či snížení celkové nabídkové ceny, definované jako součet nabídkové ceny
bez DPH, výše DPH a částky včetně DPH, může dojít pouze v případě, že v období mezi
předložením nabídky vítězného účastníka ZŘ a podpisem smlouvy na plnění veřejné
zakázky, dojde ke zvýšení či snížení DPH. V takovémto případě bude celková nabídková
cena stanovena jako součet ceny bez DPH a příslušné částky DPH, určené podle předpisů
platných v den podpisu smlouvy.
Ke změně nabídkové ceny může dále dojít v případech stanovených Zákonem a za
podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Nabídková cena bude zpracována v podobě samostatné přílohy nabídky dodavatele,
a to formou Soupisu předmětu plnění s úplným a konkrétním popisem nabízené
řešení (dále jen „Soupis předmětu plnění“).
Soupis předmětu plnění bude zpracován tak, že bude akceptovat skutečnosti a
podmínky stanovené zadavatelem, uvedené v:
Zadávací dokumentaci
Příloze č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument)
Příloze č. 5 – Technická specifikace (závazný dokument)
Příloze č. 6 – Výběr ze studie proveditelnosti (závazný dokument).
Soupis předmětu plnění bude zpracován tak, že plnění v něm obsažené bude tvořit
kompletní funkční celek.
Soupis předmětu plnění vyhotoví sám dodavatel.
Soupis předmětu plnění dodavatel zpracuje s přesně uvedeným názvem položky
plnění, typem (tzn. označením konkrétního výrobku + výrobce), počtem kusů,
jednotkovou cenou bez DPH, DPH a celkovou cenou včetně DPH. Uvedené údaje
účastník ZŘ zpracuje nejlépe v přehledné tabulce, a to zvlášť pro software a
hardware.
Soupis předmětu plnění bude dále obsahovat slovní popis předmětu plnění, a to
formou podrobného popisu nabízeného řešení, v podrobnostech umožňující
posouzení, zda nabízené řešení splňuje podmínky uvedené v zadávacích
podmínkách. Podrobný popis nabízeného řešení bude obsahovat informaci o
splnění technických parametrů a přehledné schéma navrženého řešení minimálně po
částech serverové a aktivní síťové infrastruktury.
Součástí Soupisu předmětu plnění bude, v případě softwarových produktů
nabízených účastníkem ZŘ, uvedení všech licenčních nebo výkonových požadavků
spojených s instalací a provozem nabízeného řešení.
Soupis předmětu plnění bude obsahovat harmonogram realizace předmětu plnění
v týdnech.
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Tento soupis předmětu plnění opatří dodavatel dále datem vyhotovení a podpisem
účastníka ZŘ, či osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka ZŘ. Soupis
předmětu plnění bude v rámci nabídky předložen v listinné i elektronické podobě
např. ve formátu *.xlsx, a i *.pdf.

34. Zrušení
zadávacího řízení
podle § 127 a §
128 a § 170
Zákona:

35. Společná účast
dodavatelů:

36. Využití
poddodavatele
podle § 105 odst. 1
Zákona:

Nabídková cena bude uvedena v Příloze č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument) a
členěna dle struktury v rámci uvedené přílohy.
Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím
řízení není žádný účastník ZŘ podle § 127 odst. 1 Zákona.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení na základě skutečností uvedených v § 127 odst. 2
písm. a) – h) Zákona.
Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je podle § 128 odst. 1 Zákona povinen do 3 pracovních
dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení
zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení.
Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se
zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl účastníkem ZŘ informován o
možnosti vzniku škody. Zadavatel nehradí žádné náklady, které mohou vzniknout účastníku
ZŘ při přípravě a podání nabídky. Všechny náklady nese účastník ZŘ.
Společnou účastí dodavatelů se rozumí podání jedné nabídky více dodavateli společně.
V takovém případě se tito dodavatelé považují za jednoho účastníka ZŘ.
V souladu s § 103 odst. 1 písm. f) Zákona zadavatel požaduje, aby v případě společné
účasti dodavatelů nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a
nerozdílně odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
Zadavatel podle § 105 odst. 1 Zákona požaduje, aby účastník ZŘ v nabídce předložil
seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi ZŘ známi a uvedl, kterou část veřejné
zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Účastník ZŘ může použít vzor formuláře, viz. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
(vzorový formulář).

37. Objasnění nebo
doplnění údajů,
dokladů, vzorků
nebo modelů
v souladu s § 46
odst. 1 Zákona:

38. Prokazování
splnění
kvalifikace,
doklady o
kvalifikaci podle §
86 Zákona:

Účastník ZŘ je oprávněn využít služeb poddodavatelů při plnění veřejné zakázky. Jeho
výlučná zodpovědnost vůči zadavateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné
provedení díla tím však není dotčena.
V souladu s § 46 odst. 1 Zákona může zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu
zadávacího řízení požadovat, aby účastník ZŘ v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje,
doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo
modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu
prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a v souladu se
Zákonem, bude zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen, v případě kdy se
zadavatel rozhodne nevyužít své právo požadovat od účastníka ZŘ poskytnutí
vysvětlení nebo doplňujících informací či dalších dokladů prokazujících kvalifikaci.
Při prokazování kvalifikace je dodavatel povinen řídit se relevantními ustanoveními Zákona
a požadavky zadavatele.
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované
v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém eCertis) v souladu s § 86 odst. 1 Zákona.
V souladu § 86 odst. 2 Zákona zadavatel stanovuje, že v nabídce není možné nahradit
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit
požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel podle § 86 odst. 3 Zákona od vybraného
dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
V souladu s § 86 odst. 4 Zákona není dodavatel povinen předložit zadavateli doklady
osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné
zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.
Podle § 86 odst. 5 Zákona doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
Zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
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39. Změny kvalifikace
účastníka
zadávacího řízení
podle § 88 Zákona:

40. Základní
způsobilost podle
§ 74 a § 75
Zákona:

41. Profesní
způsobilost podle
§ 77 Zákona:

zadávacího řízení.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů
od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci, v souladu
s § 88 odst. 1 Zákona.
Dozví-li se zadavatel podle § 88 odst. 2 Zákona, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou
v odst. 1 § 88 Zákona, bezodkladně vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení.
Základní způsobilost splňuje účastník ZŘ, který prokáže splnění podmínek podle §
74 odst. 1 3 Zákona, a to předložením dokladů podle § 75 odst. 1 Zákona.
Účastník ZŘ je oprávněn prokázat splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu
k České republice podle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením
a. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,
b. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,
c. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) Zákona,
d. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona,
e. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) Zákona,
f. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
Zákona.
Pro prokázání čestného prohlášení dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) – částečně a písm.
c) Zákona může využít účastník ZŘ Přílohu č. 2.1 – Čestné prohlášení účastníka ZŘ o
splnění základní způsobilosti (vzorový formulář).
Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti v souladu § 77 Zákona.
Profesní způsobilost prokazuje účastník ZŘ:
-

Podle § 77 odst. 1 Zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.

-

42. Technická
kvalifikace, kritéria
technické
kvalifikace podle §
79 Zákona:

Podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona předložením dokladu o oprávnění podnikat
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci, a to pro předmět podnikání:
Velkoobchod a maloobchod, nebo
Výroba, instalace, oprava elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení, nebo
jiné živnostenské oprávnění na základě, kterého je účastník ZŘ oprávněn
poskytnout předmět výběrového řízení.
K naplnění podmínek technické kvalifikace je povinen účastník zadávacího řízení
prokázat kritéria technické kvalifikace v souladu s § 79 Zákona.
Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace:
-

podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona předložení Seznamu významných dodávek
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Vymezení minimální úrovně:
min. 2 dodávky virtualizačních serverů, systémů pro zálohování a síťových
prvků včetně implementace (instalace, konfigurace a uvedení do provozu) ve
finančním objemu minimálně 2.000.000 Kč bez DPH za každou z nich
min. 1 dodávku IDM (instalace, konfigurace a uvedení do provozu) ve finančním
objemu minimálně 700.000 Kč bez DPH za každou z nich
min. 1 dodávku monitoringu privilegovaných účtů (instalace, konfigurace a
uvedení do provozu) ve finančním objemu minimálně 600.000 Kč bez DPH za
každou z nich
min. 2 dodávky IS pro městskou policii (instalace, konfigurace a uvedení do
provozu) ve finančním objemu minimálně 350.000 Kč bez DPH za každou z nich
min. 1 dodávku elektronické úřední desky (instalace, konfigurace a uvedení do
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provozu) ve finančním objemu minimálně 300.000 Kč bez DPH.
Doklady k prokázání kritéria:
Dokladem k prokázání kvalifikačního kritéria bude seznam významných dodávek, ze
kterého bude jednoznačně vyplývat splnění všech výše uvedených požadavků na
minimální úroveň kvalifikačního předpokladu.
Seznam významných dodávek bude obsahovat alespoň následující údaje:
- identifikace objednatele, včetně uvedení kontaktní osoby, telefonického kontaktu a
emailové adresy pro ověření reference,
- identifikace dodavatele (účastníka ZŘ),
- popis předmětu plnění (přesný název či označení plnění, přesný popis plnění, ze
kterého bude zřejmé splnění požadavků zadavatele v rámci technické kvalifikace),
- doba realizace plnění (od – od),
- finanční hodnota plnění bez DPH,
- společná realizace s jinými dodavateli / realizace jako poddodavatel, podíl
účastníka ZŘ na realizaci plnění.
Vzorový Seznam významných dodávek poskytuje zadavatel v Příloze č. 2.2 – Seznam
významných dodávek (vzorový formulář).
Zadavatel stanovuje, že se dodávky považují, do doby podle výše uvedeného za
splněné, pokud byly dodávky uvedené v příslušném Seznamu významných
dodávek v průběhu této doby dokončeny (tzn. dokončeny v průběhu 3 let před
zahájením zadávacího řízení).
Dodavatel může k prokázání splnění technické kvalifikace použít dodávky, které
poskytl (v souladu s § 79 odst. 4 Zákona):
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky
podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu v jakém se na plnění služby podílel.
Rovnocenným dokladem k prokázání kvalifikace je zejména smlouva
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění, a to v souladu s § 79 odst. 5
Zákona.
-

podle § 79 odst. 2 písm. c) Zákona předložení Seznamu techniků nebo technických
útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které
zajišťují kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Vymezení minimální úrovně:
Zadavatel požaduje, aby Seznam techniků či technických útvarů obsahoval minimálně
tyto pracovní pozice:
1. Vedoucí projektu (1 osoba) – požadavky:
- min. Vysokoškolské vzdělání,
- min. 3 let praxe v oboru shodném s předmětem plnění na pracovní pozici
shodné/obdobné s předmětem plnění včetně řízení implementace,
- min. držitelem certifikace pro projektovou metodiku na úrovni min. PRINCE2,
- min. 1 realizovanou zakázku obdobného charakteru jako je předmět
zadávacího řízení (tzn. informační a komunikační systémy), ve které osoba
uvedená v Seznamu techniků či technických útvarů působila na pozici
vedoucího projektu (nebo na pozici obdobné vedoucímu projektu, s tím, že
nesla hlavní odpovědnost za odborné a kvalitní provedení zakázky) o
finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH,
- komunikace v českém jazyce slovem i písmem.
2. Instalace a zprovoznění Serverů – Specialista (1 osoba) – požadavky:
- min. středoškolské vzdělání,
- min. 1 rok praxe, resp. zkušenosti s instalací a správou Serverů,
- musí být držitelem certifikace (osvědčení/potvrzení) k nabízeným produktům
týkajícím se instalace a zprovoznění Serverů vystavené výrobcem nebo
jinou právnickou či fyzickou osobou zastupující práva výrobce v ČR, která
potvrzuje výše uvedenou zkušenost nabízené technologie,
- komunikace v českém jazyce slovem i písmem.
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3. Instalace a zprovoznění Virtualizační platformy – Specialista (1 osoba) –
požadavky:
- min. středoškolské vzdělání,
- min. 1 rok praxe, resp. zkušenosti s instalací a správou Virtualizační
platformy,
- musí být držitelem certifikace (osvědčení/potvrzení) k nabízeným produktům
týkajícím se instalace a zprovoznění Virtualizační platformy vystavené
výrobcem nebo jinou právnickou či fyzickou osobou zastupující práva
výrobce v ČR, která potvrzuje výše uvedenou zkušenost nabízené
technologie,
- komunikace v českém jazyce slovem i písmem.
4.
-

IdM – Specialista (1 osoba) – požadavky:
min. středoškolské vzdělání,
min. 1 rok praxe, resp. zkušenosti s instalací a správou IdM,
komunikace v českém jazyce slovem i písmem.

5. Kompozitní služby, Portál občana, Elektronizace procesů – Specialista (1
nebo více osob) – požadavky:
- min. středoškolské vzdělání,
- min. 1 rok praxe, resp. zkušenosti s instalací a správou kompozitních služeb,
Portálu občana, Elektronizace procesů,
- komunikace v českém jazyce slovem i písmem.
Doklady k prokázání kritéria:
Seznam techniků či technických útvarů bude předložen formou čestného prohlášení.

43. Pravidla pro
hodnocení
nabídek podle §
115 Zákona a
kritéria pro
hodnocení
nabídek v souladu
s § 114 Zákona:

44. Výběr dodavatele
v souladu s § 122
odst. 3 Zákona, §
48 odst. 9 Zákona
a 105 odst. 3
Zákona:

Čestné prohlášení bude obsahovat:
Jméno a příjmení,
Nejvyšší dosažené vzdělání (konkretizovat název vzdělávací instituce a
vystudovaný odbor aj.),
Dosavadní praxe v oboru (pracovní pozice, pracovní náplň apod.), který souvisí
s předmětem plnění,
Délka praxe v oboru, který souvisí s předmětem plnění,
Upřesnění vztahu, ve kterém je uvedená osoba k účastníkovi ZŘ (např. pracovněprávní vztah, dodavatelsko-odběratelský vztah apod. – konkretizovat),
Referenční zakázka obdobného charakteru (tzn. přesný název plnění, identifikace
objednatele plnění, telefonní číslo a e-mailový kontakt kontaktní osoby objednatele
plnění, termín realizace plnění, podrobný popis předmětu plnění, finanční objem
plnění v Kč bez DPH (je-li relevantní pro konkrétní pracovní pozici),
Specifikace druhu a typu certifikace (osvědčení/potvrzení) (je-li relevantní pro
konkrétní pracovní pozici),
Jazykové schopnosti,
Datum podpisu a vlastnoruční podpis.
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovuje podle § 114 odst. 1 Zákona, že nabídky
budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek vyhodnotí podle jediného hodnotícího
kritéria, a to podle nejnižší nabídkové ceny, která bude uvedena v nabídce
dodavatele, konkrétně v Příloze č. 4 – Kupní smlouvy (závazný dokument) v kapitole
č. 6.1, tabulce - řádku pod názvem „Cena celkem (součet řádků 16 + 43).
Za ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude považována nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou. Ostatní nabídky budou seřazeny ve vzestupném pořadí podle
výše jejich nabídkových cen.
Vybraný dodavatel předloží na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 Zákona:
a. Originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel
nemá k dispozici,
b. Doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud
si je zadavatel vyhradil podle § 104 Zákona.
V souladu s odst. 4 § 122 Zákona zjistí zadavatel u vybraného dodavatele, je-li
právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen
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„skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nezjistí-li zadavatel údaje o skutečném
majiteli postupme podle odstavce 4 § 122 Zákona, zadavatel ve výzvě podle odstavce 3 §
122 Zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložením výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob,
které jsou skutečnými majitelem, a b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech
osob podle písmene a) k dodavateli, těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo
vzorky podle § 122 odst. 3 nebo 5 Zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá
zadávacím podmínkám.
Vybraný dodavatel předloží písemné Čestné prohlášení o tom, které osoby jsou
vlastníky akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu
s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází. Tento požadavek se
týká vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti v souladu s § 48 odst. 9 Zákona.
U vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, zadavatel dle § 48 odst. 9 Zákona ověří na základě
informací vedených v obchodním rejstříku, zda má tento dodavatel vydány výlučně
zaknihované akcie. V případě, že vybraný dodavatel nemá vydány výlučně zaknihované
akcie, zadavatel tohoto vybraného dodavatele vyloučí.

45. Práva zadavatele:

46. Další podmínky
pro uzavření
smlouvy podle §
104 písm. e)
Zákona:

V souladu s § 105 odst. 3 Zákona u veřejných zakázek na stavební práce a veřejných
zakázek na služby, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem zadavatele
je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli Identifikační údaje poddodavatelů
těchto stavebních prací nebo služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení
oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli
identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí
být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v zákonné lhůtě postupem
dle Zákona,
- před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované
účastníkem ZŘ v nabídce,
- neposkytovat úhradu nákladů na účast v zadávacím řízení, ani žádné soutěžní ceny či
jiné platby,
- zrušit zadávací řízení podle § 127 Zákona.
Zadavatel stanovuje v souladu s § 104 písm. e) Zákona níže uvedené bližší podmínky
součinnosti před uzavřením smlouvy:
Účastník ZŘ je povinen před uzavřením smlouvy doložit pojistnou smlouvu proti
škodám způsobeným třetím osobám odpovídající min. 1,0 násobku nabídkové
ceny bez DPH a s maximálním podílem spoluúčasti 10% z pojistné částky.
Účastník ZŘ je povinen před uzavřením smlouvy doložit, že osoba IdM –
Specialisty z bodu 42 této zadávací dokumentace (Technická kvalifikace, kritéria
technické kvalifikace podle § 79 Zákona) je držitelem certifikace
(osvědčení/potvrzení) k nabízeným produktům týkajícím se instalace a
zprovoznění Identity Management (IdM) vystavené výrobcem nebo jinou
právnickou či fyzickou osobou zastupující práva výrobce v ČR, která potvrzuje
výše uvedenou zkušenost nabízené technologie.
Účastník ZŘ je povinen před uzavřením smlouvy doložit, že osoba/osoby
Specialisti pro oblast Kompozitní služby, Portálu občana a Elektronizace
procesů z bodu 42 této zadávací dokumentace (Technická kvalifikace, kritéria
technické kvalifikace podle § 79 Zákona) je/jsou držitelem/li certifikace
(osvědčení/potvrzení) k nabízeným produktům týkajícím se instalace a
zprovoznění Kompozitní služby, Portálu občana a Elektronizace procesů
vystavené výrobcem nebo jinou právnickou či fyzickou osobou zastupující práva
výrobce v ČR, která potvrzuje výše uvedenou zkušenost nabízené technologie.
Neposkytnutí těchto povinností se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy ve smyslu § 104 Zákona.
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47. Přílohy:

Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzorový formulář)
Příloha č. 2.1 – Čestné prohlášení účastníka ZŘ o splnění základní způsobilosti
(vzorový formulář)
Příloha č. 2.2 – Seznam významných dodávek (vzorový formulář)
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (vzorový formulář)
Příloha č. 4 – Kupní smlouva (závazný dokument)
Příloha č. 5 – Technická specifikace (závazný dokument)
Příloha č. 6 – Výběr ze studie proveditelnosti (závazný dokument).

V Bruntále,
dne 12.07.2018
Ing. Alexandra
Klusák Snopková

Digitálně podepsal Ing.
Alexandra Klusák Snopková
Datum: 2018.07.12 17:39:55
+02'00'

____________________________________________________________
Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona
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