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2 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název veřejné zakázky:

Nákup HW a SW a hostované ESS

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení

Předmět veřejné zakázky:

dodávka

Klasifikace veřejné zakázky:

48000000-8 Balíky programů a informační systémy
48000000-6 Informační systémy a servery
32422000-7 Síťové komponenty
72261000-2 Podpora programového vybavení
72315000-6 Správa a podpora datových sítí
72200000-7 Programování programového
vybavení a poradenské služby

Zadavatel:
sídlo:

Město Kravaře
Náměstí 405 / 43, 747 21 Kravaře

IČ:

00300292

DIČ:

CZ00300292
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2.1

Osoby zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s tímto zadávacím řízení je
Ing. Andreas Hahn, starosta.
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing. Marcel
Hahn, vedoucí oddělení informatiky, e-mail: marcel.hahn@kravare.cz.

3 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1 Účel veřejné zakázky
Účelem předmětné veřejné zakázky je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího
poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a zlepšení a usnadnění komunikace
občanů a podnikatelských subjektů s úřady územní samosprávy pořízením
specifického HW a SW v rámci projektu I.Technologické centrum, III. vnitřní integrace
a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře.
Tento projekt s registračním číslem CZ.1.06/2.1.00/06.06812 je podpořen z
Integrovaného operačního programu, Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní
veřejné správě - Cíl Konvergence, číslo prioritní osy: 6.2, číslo oblasti podpory: 6.2.1,
název oblasti podpory: zavádění ICT v územní veřejné správě, číslo výzvy: 06, název
výzvy: Technologická centra a elektronické spisové služby v území.

3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky
V souladu s ustanovením § 47 zákona zadavatel ve výzvě o zahájení zadávacího
řízení vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné
zakázky, a to následujícím způsobem:
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
48000000-8 Balíky programů a informační systémy
48000000-6 Informační systémy a servery
32422000-7 Síťové komponenty
72261000-2 Podpora programového vybavení
72315000-6 Správa a podpora datových sítí
72200000-7 Programování programového vybavení a poradenské služby

3.3 Vymezení předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 98 zákona. Uchazeč může podat
nabídku pro jednu nebo více částí veřejné zakázky.
3.3.1 Část 1 veřejné zakázky nazvaná HW a SW
Předmětem části 1 veřejné zakázky je nákup HW a SW, který zahrnuje:
4

I. Nový virtualizační server
II. Rozšíření stávajících serverů
III. Zálohovací zařízení – zálohovací knihovna
IV. Diskové pole
V. SAN
VI. Rack s výbavou
VII. Motorgenerátor
VIII. Zhášecí systém
IX. Zabezpečení budovy
X. Klimatizace
XI. Aktivní prvky
XII. Software k serverům
A. Serverové a klientské licence
B. Software pro zálohování a monitoring
XIII. Implementace
Podrobná specifikace je uvedena v příloze této zadávací dokumentace.
Přílo ha 1 - technická specifikace – Část 1 veřej né zakázky nazvan á HW a SW

Projektová dokumentace k Elektronické zabezpečovací signalizaci nebude z důvodu
důvěrnosti informací zveřejněna na profilu zadavatele. Bude poskytnuta uchazečům
na vyžádání. Písemnou žádost o zaslání projektové dokumentace zašle uchazeč na
kontaktní osobu zadavatele (viz bod 2.1) nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.

3.3.2 Část 2 veřejné zakázky nazvaná Hostovaná ESS
Předmětem části 2 veřejné zakázky je nákup hostované elektronické spisové služby
(ESS) včetně implementace a databázového systému včetně implementace.
Jedná se o dodávku:
•
•
•
•
•
•
•

ESS pro 7 organizací zřízených ORP Kravaře;
ESS pro 1 obec ve správním obvodu s matrikou a stavebním úřadem;
ESS pro 3 obce ve správním obvodu s matrikou;
ESS pro 3 obce základního typu ve správním obvodu;
ESS pro 6 organizací zřízených obcemi;
Serverová licence a uživatelské licence databázové SW;
30x licence pro přístup hostovaných ESS do TC
.

Podrobná specifikace je uvedena v příloze této zadávací dokumentace.
Přílo ha 2 - technická specifikace – Část 2 veřej né zakázky nazvan á Hosto van á ESS
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3.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle
ustanovení § 13 a násl. zákona činí 3 143 180,00 Kč bez DPH, tj. 3 771 816,00 Kč
včetně DPH ve výši 20 %.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky činí:

Část
veřejné
zakázky
1
2

Předpokládaná
hodnota části
veřejné zakázky
v Kč bez DPH
2 744 108
399 072

Část
výzvy
Název části veřejné zakázky
I
HW a SW
II
ESS včetně databázového systému

3 143 180

Předpokládaná hodnota Části 1 zakázky zahrnuje i cenu za prodlouženou záruku po
dobu udržitelnosti projektu (5 let).
Předpokládaná hodnota Části 2 zakázky zahrnuje i cenu za technickou podporu
(včetně provedení a instalace veškerých potřebných upgradů, mj. také upgradů
vyvolaných legislativními změnami) po dobu udržitelnosti projektu (5let).

4 DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vybraný dodavatel zahájí realizaci veřejné zakázky bezprostředně po uzavření
smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Plnění částí veřejné zakázky bude dodáno nejpozději do 28. 2. 2013.

5 MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění je MěÚ Kravaře.

6 POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Uchazeč je povinen v případě změny v kvalifikaci postupovat podle § 58
zákona.
veřejné
zakázky
Kvalifikovaným
pro
plnění
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53

je

dodavatel,

který
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b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku (vzor, je přílohou č.7 této zadávací dokumentace)
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56
Zadavatel stanoví kvalifikační předpoklady zvlášť pro jednotlivé části této zakázky.
Základní a profesní kvalifikační předpoklady jsou pro všechny části veřejných zakázek
stejné. Pokud uchazeč podává nabídku na celý předmět veřejné zakázky nebo na
kombinaci více částí veřejné zakázky předloží doklady prokazující splnění základní a
profesní kvalifikace pouze jedenkrát.

6.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
Základní kvalifikační předpoklady splňuje Způsob
prokázání
splnění
dodavatel:
kvalifikace dodavatelem, se kterým
má být uzavřena smlouva podle §
82 zákona (originály nebo úředně
ověřené
kopie
je
vybraný
dodavatel povinen doložit před
podpisem smlouvy):
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,
Výpis z evidence Rejstříku trestů
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství
nebo jiný odpovídající doklad
na takovém trestném činu, nebo došlo k
ne starší než 90 dnů; výpis
zahlazení odsouzení za spáchání takového z evidence Rejstříku trestů dodavatel
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí doloží, jde-li o právnickou osobu, ve
tento předpoklad splňovat jak tato právnická vztahu ke všem statutárním orgánům
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
(např. s.r.o.) nebo všem členům
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem statutárního orgánu (např. a.s.); je-li
dodavatele či členem statutárního orgánu
statutárním orgánem dodavatele
dodavatele právnická osoba, musí tento
či členem statutárního orgánu
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, dodavatele právnická osoba, výpis z
tak její statutární orgán nebo každý člen evidence Rejstříku trestů dodavatel
statutárního orgánu této právnické osoby;
doloží ve vztahu ke statutárnímu
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
orgánu nebo ke každému členu
právnická
osoba
prostřednictvím
své statutárního orgánu této právnické
osoby.
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

Výpis z evidence Rejstříku trestů
nebo jiný odpovídající doklad
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Základní kvalifikační předpoklady splňuje Způsob
prokázání
splnění
dodavatel:
kvalifikace dodavatelem, se kterým
má být uzavřena smlouva podle §
82 zákona (originály nebo úředně
ověřené
kopie
je
vybraný
dodavatel povinen doložit před
podpisem smlouvy):
ne starší než 90 dnů; výpis
předmětem
podnikání
dodavatele
podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k z evidence Rejstříku trestů dodavatel
zahlazení odsouzení za spáchání takového doloží, jde-li o právnickou osobu, ve
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí vztahu ke všem statutárním orgánům
tuto podmínku splňovat jak tato právnická
(např. s.r.o.) nebo všem členům
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu (např. a.s.); je-li
statutárním orgánem dodavatele
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
či členem statutárního orgánu
dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento dodavatele právnická osoba, výpis z
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, evidence Rejstříku trestů dodavatel
doloží ve vztahu ke statutárnímu
tak její statutární orgán nebo každý člen
orgánu nebo ke každému členu
statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční statutárního orgánu této právnické
osoby.
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
Čestné prohlášení dodavatele,
podstatu jednání nekalé soutěže formou z něhož jednoznačně vyplývá splnění
podplácení podle zvláštního právního předpisu
tohoto kvalifikačního předpokladu

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
Čestné prohlášení dodavatele,
proto, že majetek nepostačuje k úhradě z něhož jednoznačně vyplývá splnění
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
tohoto kvalifikačního předpokladu.
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů,

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

Čestné prohlášení dodavatele,
z něhož jednoznačně vyplývá splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu.
Potvrzení příslušného finančního
úřadu.
Čestné prohlášení dodavatele ve
vztahu ke spotřební dani, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.
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Základní kvalifikační předpoklady splňuje Způsob
prokázání
splnění
dodavatel:
kvalifikace dodavatelem, se kterým
má být uzavřena smlouva podle §
82 zákona (originály nebo úředně
ověřené
kopie
je
vybraný
dodavatel povinen doložit před
podpisem smlouvy):
g)

Čestné prohlášení dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na
z něhož jednoznačně vyplývá splnění
penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
tohoto kvalifikačního předpokladu ve
České republice, tak v zemi sídla, místa
vztahu ke všem zdravotním
podnikání či bydliště dodavatele
pojišťovnám.

h)

který nemá nedoplatek na pojistném a na Potvrzení od příslušného pracoviště
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
České správy sociálního
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České zabezpečení, příp. úřadu dle právního
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či řádu země sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
bydliště dodavatele.

j)

Čestné prohlášení dodavatele,
který není veden v rejstříku osob se zákazem
z něhož jednoznačně vyplývá splnění
plnění veřejných zakázek
tohoto kvalifikačního předpokladu

k)

kterému nebyla v posledních 3 letech
Čestné prohlášení dodavatele,
pravomocně uložena pokuta za umožnění
z něhož jednoznačně vyplývá splnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního
tohoto kvalifikačního předpokladu
právního předpisu

Dle § 62 odst. 3 zákona se ve zjednodušeném podlimitním řízení splnění kvalifikačních
předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude
zřejmé, že dodavatel požadované kvalifikační předpoklady splňuje (vzor čestného
prohlášení je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace). Uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály
nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (viz výše uvedený
seznam). Předloží-li uchazeč, zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§125
zákona) výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě stanovené zákonem
č.137/2006 Sb., nahrazuje tento splnění
a) Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a
b) Profesních kvalifikačních předpokladů § 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů, pokrývají
požadavky zadavatele na splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění
veřejné zakázky.

6.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Způsob prokázání splnění:
prokáže dodavatel, který předloží:
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm Výpis z obchodního rejstříku, pokud je
zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.
evidence, pokud je v ní zapsán
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Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Způsob prokázání splnění:
prokáže dodavatel, který předloží:
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
Doklady o oprávnění k podnikání
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
(živnostenské listy, výpis ze
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad živnostenského rejstříku) pokrývající
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či v plném rozsahu předmět této veřejné
licenci.
zakázky resp. části nebo částí
zakázek, na které je předkládána
nabídka
Předloží-li uchazeč, zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§125 zákona) výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě stanovené zákonem č.137/2006 Sb.,
nahrazuje tento splnění
a) Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a
Profesních kvalifikačních předpokladů § 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů, pokrývají požadavky
zadavatele na splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

6.3 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona
6.3.1 Pro část 1 a část 2 veřejné zakázky
Kvalifikační předpoklad
a)

Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu
a způsob jeho prokázání

Seznam významných dodávek Předložením
seznamu
významných
dodávek
realizovaných dodavatelem v realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech,
posledních 3 letech s uvedením v němž budou uvedeny alespoň následující údaje:
jejich rozsahu a doby plnění,
a) název objednatele,
b) předmět významné dodávky a její rozsah,
c) doba realizace významné dodávky,
d) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné
realizaci významné dodávky ověřit,
přičemž přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud
bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží
dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění
plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z
důvodů spočívajících na její straně
Z osvědčení či smlouvy musí prokazatelně vyplývat
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Kvalifikační předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu
a způsob jeho prokázání
splnění požadavků zadavatele.
Specifikace významných dodávek:
Pro část 1:
minimálně dvě dodávky musí být dodávky
týkající se dodávek a instalace serverů,
diskových polí a zálohovacích systémů
v rozsahu srovnatelném s předmětem dodávky
v zadávací dokumentaci Příloha 1 - technická
specifikace – Část 1 veřejné zakázky nazvaná
HW a SW, a to s cenou každé jednotlivé
dodávky
(včetně
souvisejících
služeb)
minimálně ve výši 2 500 000 Kč bez DPH
Každá dodávka musí být realizována uchazečem
jednorázově, tedy na základě jedné smlouvy nebo
objednávky.
Pro část 2:
minimálně dvě dodávky musí být dodávky
týkající se dodávek a implementace hostované
ESS v rozsahu srovnatelném s předmětem
dodávky v zadávací dokumentaci Příloha 2 technická specifikace – Část 2 veřejné zakázky
nazvaná Hostovaná ESS, a to s cenou každé
jednotlivé dodávky (včetně souvisejících
služeb) minimálně ve výši 350 000 Kč bez
DPH
Každá dodávka musí být realizována uchazečem
jednorázově, tedy na základě jedné smlouvy nebo
objednávky.

b)

Osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci
dodavatele
nebo
vedoucích
zaměstnanců
dodavatele
nebo
osob
v obdobném postavení a osob
odpovědných za poskytování
služeb.
Dodavatel
prokáže
odbornou kvalifikaci v oblasti
návrhu, vývoje, komplexních
dodávek a servisu informačních
systémů.

Ke splnění kvalifikace je nutné formou profesních
životopisů
doložit
kvalifikaci
minimálně
následujících osob:
Pro část 1:
a) 1 vedoucího projektu s praxí v oblasti řízení
projektů min. 5 let a prokázanou zkušeností s
řízením projektů v oblasti správy a údržby ICT
či svěřené správy výpočetních systémů
b) 1 konzultanta s praxí min. 5 let s prokázanou
zkušeností s realizací alespoň 3 zakázek
v oblasti implementace ICT a konfigurace
výpočetních systémů
Pro část 2:
a) 1 vedoucího projektu s praxí v oblasti řízení
projektů min. 5 let a prokázanou zkušeností s
řízením projektů v oblasti ESS
b) 1 konzultanta s praxí min. 5 let s prokázanou
zkušeností s realizací a konfigurací alespoň 3
zakázek v oblasti hostované ESS
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Kvalifikační předpoklad

Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu
a způsob jeho prokázání

Životopisy
musí
být
podepsané
pracovníkem (vedoucím / konzultantem)

příslušným

7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI
7.1 Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace příslušnými doklady předloženými v prostých
kopiích a ve specifických případech formou čestného prohlášení. Zadavatel si
vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy od vybraného uchazeče požadovat
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle §52 odst.1.

7.2 Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

a

výpis

7.3 Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem.
Pokud 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. Není-li povinnost, jejíž
splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo
bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v
původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka,
pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to
platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České
republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce.

7.4 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písmene b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění
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kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (Dodavatel
není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54
písm. a) zákona).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53
odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) zákona subdodavatelem a
b) 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 podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které
má v úmyslu zadat subdodavateli. Zadavatel současně požaduje, aby dodavatel
v nabídce uvedl identifikační údaje každého subdodavatele dle § 17 písm. d) zákona.
Tím není dotčena výlučná povinnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava
či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné
pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že subdodavatel nesmí být využit na plnění těchto
částí plnění předmětu veřejné zakázky: Dodávka a implementace nového
virtualizačního serveru, diskového pole, zálohovacího zařízení, SAN, aktivních prvků a
software pro zálohování a monitoring.

7.5 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle §
50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli,
jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni
tito dodavatelé budou vůči 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.
Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení
prokazuje kvalifikaci (viz § 69 odst. 2).
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7.6 Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení §
60 odst. 1 zákona vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel oznámí své rozhodnutí o
vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení uveřejněním na profilu zadavatele
(rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem uveřejnění).

8 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Uchazeč je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění té části
(částí) veřejné zakázky, pro niž podává nabídku. Předkládá-li uchazeč nabídku pro
více částí veřejné zakázky, předloží smlouvu (resp. smlouvy) pokrývající všechny tyto
části.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo
osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží
uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení
nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované
smlouvy.
Uchazeč doplní předpokládané údaje do přílohy č.3 – č.4 zadávací dokumentace
Obchodní podmínky (návrh smlouvy) s ohledem na část veřejné zakázky, na kterou
podává nabídku. Uchazeč není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu
smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany
uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat přílohy k návrhu smlouvy, které tato
zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.
Uchazeč je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na
straně uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče
jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika
dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé dále povinni doplnit ustanovení o
společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující
smluvní stranu prodávajícího, a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet
stejnopisů smlouvy.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit
k návrhu smlouvy originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv
závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých
v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti
s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná
smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za
ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její
určité části, který dodavatel bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění
hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů.
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V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky, požaduje
zadavatel v příloze návrhu smlouvy uvést, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky
bude zadána třetím osobám (subdodavatelům) a které osoby to budou (jejich
identifikační údaje). V tom případě musí tyto třetí osoby splňovat i zákonné požadavky
na oprávnění poskytovat příslušnou službu nebo její část. Tímto není dotčena výlučná
odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. V případě, že uchazeč
prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento
subdodavatel poskytovat i tomu odpovídající část plnění a musí tedy i splňovat
zákonné požadavky na oprávnění poskytovat příslušnou službu nebo její část.
Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění
kvalifikace, jen z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele,
přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou
původní subdodavatel prokázal za uchazeče; zadavatel nesmí souhlas se změnou
subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady
předloženy.
Omezení výše odpovědnosti za škodu, jakož i sankcí uvedených v této zadávací
dokumentaci, se nepřipouští. Nepřipouští se jakékoliv ujednání smlouvy, které by
předem omezovalo výši škody, kterou lze při porušení smlouvy předvídat.
Návrh smlouvy předložený v nabídce nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat
oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě
nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle § 76 odst. 1 zákona
o veřejných zakázkách.
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9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky v této zadávací dokumentaci
uchazeč stanoví nabídkové ceny samostatně pro jednotlivé části veřejné zakázky
v členění dle následujících tabulek:
Část 1 veřejné zakázky nazvaná HW a SW
Cena bez DPH

Sazba DPH

DPH

Celková cena vč.
DPH

DPH

Celková cena vč.
DPH

Cena plnění se standardní
zárukou
Cena za prodlouženou záruku
po
dobu
udržitelnosti
projektu (5let)
Cena celkem

Část 2 veřejné zakázky nazvaná Hostovaná ESS
Cena bez DPH

Sazba DPH

Cena plnění bez technické
podpory
Cena za technickou podporu
po
dobu
udržitelnosti
projektu (5let)
Cena celkem

Takto rozdělené ceny budou uvedeny v krycím listu nabídky (viz. vzor 2). Ceny budou
dále uvedeny v návrzích jednotlivých smluv.
Nabídkové ceny budou zpracovány a stanoveny v české měně Kč v členění bez DPH,
výše DPH a včetně DPH. Nabídkové ceny musí být stanoveny bez vazby na změny
kurzů zahraničních měn.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše v Kč bez DPH za plnění
příslušné části veřejné zakázky.
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Ke každé části zakázky uchazeč dále zpracuje položkový rozpočet, který bude
zároveň přílohou smlouvy. Položkový rozpočet musí být rozdělen na tzv. část
pořizovací a část provozní.
Pro část 1 nazvanou HW a SW položku „Zabezpečení budovy“ požaduje zadavatel
vyplnění podrobného položkového rozpočtu z důvodu prokazatelného rozdělení
nákladů na zabezpečení místnosti technologického centra a zbývajících prostor
budovy zadavatele. Uchazeč použije závazný vzor pro podrobný položkový rozpočet,
který je Přílohou 11 této zadávací dokumentace. Uchazeč zpracuje podrobný
položkový rozpočet také pro ostatní položky části 1, pro tyto položky zadavatel
nestanovil závaznou strukturu položkového rozpočtu.
Pro část 2 nazvanou Hostovaná ESS požaduje zadavatel vyplnění podrobného
položkového rozpočtu z důvodu prokazatelného rozdělení nákladů na jednotlivé obce
a organizace. Uchazeč použije závazný vzor pro podrobný položkový rozpočet, který
je Přílohou 12 této zadávací dokumentace.

Předložená nabídková cena bude:
• celkovou cenou za kompletní splnění předmětné veřejné zakázky (resp.
příslušné části veřejné zakázky),
• maximální a její překročení je nepřípustné,
• obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady
poskytovatele nutné pro poskytnutí příslušných služeb.
Uchazeč je povinen ke každé smlouvě zpracovat položkový rozpočet, ve kterém bude
celková cena uvedená ve smlouvě rozčleněna na jednotlivé položky. Z tohoto
položkového rozpočtu budou vyplývat i specifikace nabízené uchazečem (tzn. včetně
názvu výrobců), u dodávky technického vybavení délka jednotlivých záručních lhůt,
potřebné licenční poplatky a veškeré náklady nutné k dodávce zboží, příp. poskytnutí
podpory.

10 HODNOCENÍ
Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita
elektronická aukce (dále „e-aukce“). K realizaci e-aukce bude využito aukčního
systému PROe.biz. Nabídky uchazečů budou hodnoceny na základě základního
hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně. Veřejná zakázka bude
přidělena uchazeči, který podá nabídku s celkovou nejnižší nabídkovou cenou v dané
části veřejné zakázky.
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10.1 Základní informace k elektronické aukci
V souladu s § 97 odst. 2 zákona, budou k účasti v e-aukci a k podání nových aukčních
hodnot, vyzváni ti uchazeči, kteří nebyli v rámci předběžného posouzení vyloučeni ze
zadávacího řízení, a to zasláním elektronické Výzvy k účasti v elektronické aukci (dále
jen Výzvy).
Výzva bude zaslána elektronickými prostředky. Součásti Výzvy budou dle § 96 odst. 4
písmena c) informace, které budou uchazeči poskytnuty v průběhu e-aukce. V souladu
s § 96 odst. 4 písmeno d) pak zadavatel sděluje informace, které se týkají postupu při
e-aukci. Postup v e-aukci se bude odvíjet od stanoveného Harmonogramu, přičemž
jeho časový průběh bude popsán ve Výzvě a jednotlivá kola e-aukce budou
charakterizovaná následujícím:
Zadávací kolo: uchazeči budou vyzváni ke vložení nabídkových cen (aukčních
hodnot) odpovídajících jejich nabídce pro předběžné posouzení. Smyslem Zadávacího
kola je umožnit uchazeči seznámení se s aukčním prostředím. Zadavatel vyzve
uchazeče ke vložení nabídky odpovídající jeho nabídce pro předběžné posouzení.
Každému uchazeči se v tomto kole zobrazují pouze jeho cenové nabídky.
Mezikolo: slouží administrátorovi zadavatele pro kontrolu úplnosti a správnosti
vložených nabídek. Smyslem Mezikola je nastavení aukčního prostředí tak, aby
odpovídalo nabídkám uchazečů z nabídky pro předběžné posouzení. V případě, že
nabídka uchazeče vložená v Zadávacím kole nebude tomuto požadavku odpovídat,
administrátor ji nastaví na hodnotu dle předběžného posouzení nabídek. Uchazeč
však v tomto kole svou nabídku již nemůže měnit, každému uchazeči se pak
zobrazuje pouze jeho nabídka. Zadavatel je oprávněn Mezikolo nevyužít, v tom
případě funkci Mezikola plní Zadávací kolo a bližší podrobnosti k jeho průběhu budou
uvedeny ve Výzvě.
Aukční kolo: uchazeči budou vyzváni ke změně svých aukčních hodnot a uchazečům
budou zpřístupněny informace dle § 97 odst. 7. Změny aukčních hodnot je oprávněn
provádět pouze uchazeč, administrátor do průběhu těchto změn již nemůže jakkoliv
zasahovat. Délka Aukčního kola bude nastavena na pevně stanovený čas s možností
jeho prodlužování. E-aukce bude obsahovat jediné aukční kolo, které bude ukončeno
v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty splňující podmínky na
prodloužení aukčního kola.
V e-aukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši
0,1% a dále maximální rozdíl cenových podání ve výši 50%. Údaje k minimálnímu
rozdílu při podání nových aukčních hodnot se vztahují k aktuální nabídce uchazeče,
údaje k maximálnímu rozdílu podání nových aukčních hodnot se vztahují k nejnižší
nabídce v aukční síni.
Pro účast v e-aukci nepotřebuje uchazeč do svého počítače instalovat aukční
program/software (dále také sw). Přístup do e-akce je umožněn prostřednictvím
internetového prohlížeče.
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V případě vzniku objektivních technických potíží na straně zadavatele, případně
poskytovatele sw, je zadavatel oprávněn e-aukci zopakovat.

10.2 Technické nároky e-aukčního sw PROe.biz
Následující údaje se týkají počítače ze kterého se bude uchazeč vzdáleným přístupem
přes veřejnou datovou síť Internet (dále jen „internet“) přihlašovat do e-aukce.
Počítač, ze kterého se bude uchazeč přihlašovat do e-aukce musí mít funkční
připojení k síti Internet a v době přihlášení musí být toto připojení k Internetu aktivní.
Pro účast každého uchazeče v e-aukci je nutné mít v počítači nainstalovaný
internetový prohlížeč. Program aukčního systému je optimalizován pro jeden z níže
uvedených webových prohlížečů:
a) Microsoft Internet Explorer verze 7.0 a vyšší
b) Mozilla Firefox 2.0 a vyšší
Funkční nastavení internetového prohlížeče
Pro správné fungování aukčního sw je nutné mít v internetovém prohlížeči správně
nastavenou funkci pro soubory cookie. Návod k tomu, jak má být toto nastavení
v internetovém prohlížeči správně provedeno je trvale dostupný na veřejné internetové
adrese: http://podpora.proe.biz v části Nastavení, odkaz „Nastavení cookies“. Počítač
musí mít nainstalovaný Java Software (jre = Java Runtime Environment). Tento
software je nutný pro korektní chod e-aukčního sw, při podepisování dat platným
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (nutné
nejen při podávání nových aukčních hodnot). Java Software je možné stáhnout z
adresy http://www.java.com/. Tento software je zdarma.
Dále je nutné mít
nainstalovaný Adobe Flash Player.
Uchazeč musí vlastnit platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu, jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb. V případě, že
uchazeč zaručený elektronický podpis nevlastní, pro účast v e-aukci si jej musí pořídit.
Certifikát vystavuje např. První certifikační autorita, a.s., Certifikační autorita
PostSignum QCA (Česká pošta), akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
eIdentity, a.s. a další.
Informace k získání kvalifikovaného certifikátu jsou dostupné na internetových
adresách: http://www.ica.cz , http://qca.postsignum.cz/, http://www.eidentity.cz.

11 DODATEČNÉ POŽADAVKY K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dotazy k zadávacím podmínkám
mohou
dodavatelé
v
písemné
formě
(především
emailové
na
marcel.hahn@kravare.cz) zasílat k rukám osoby uvedené v odst. 2.1 této zadávací
dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
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V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační
a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost
vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě odešle dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří požádali o
poskytnutí zadávací dokumentace nebo jim byla zadávací dokumentace poskytnuta, a
to prostřednictvím e-mailu, zároveň budou dodatečné informace uveřejněny na profilu
zadavatele. Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

12 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění společná pro všechny uchazeče se v případě zájmu
kteréhokoliv z uchazečů uskuteční dne 10.12.2012, v 10:00 v sídle zadavatele. Pokud
má dodavatel zájem prohlédnout si budoucí místo plnění, zašle nejpozději do
7.12.2012 písemnou žádost o prohlídku kontaktní osobě zadavatele. Tato prohlídka
místa plnění se týká pouze části I. veřejné zakázky HW a SW.

13 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

do 17. 12. 2012 do 10.00 hodin

Místo podání nabídek:
Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře,
Nabídky budou přijímány na podatelně v úředních hodinách:
Pondělí: 8:00 - 17:00 hodin
Středa: 8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 7:00 - 15:00 hodin
Pátek: 7:00 - 12:00 hodin
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené
výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálku s nabídkou je
nutno označit v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

14 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY
• Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních
razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu
uchazeče (či jinou oprávněnou osobou), je-li právnickou osobou, označené
názvem veřejné zakázky a částí veřejné zakázky, na kterou je nabídka
podávána s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa,
na niž je možné dle § 71 odst. 6 zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
• V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny (uchazeč použije závazný vzor,
který je přílohou č.5 zadávací dokumentace):
o identifikační údaje o uchazeči
o údaj o tom, pro které části je nabídka podávána,
o celková nabídková cenu pro každou část veřejné zakázky, pro niž
uchazeč podává nabídku.
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•
•

•

•

o příp. další údaje
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří
odborné názvy a údaje).
Uchazeč předloží nabídku v 1 originále a pro účely kontroly ze strany
poskytovatele dotace i v 1 dalším výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude
výslovně jako „Originál“ označen, ostatní výtisky budou označeny jako „Kopie“.
Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.
Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky
budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla
výtisku označení, zda jde o Originál či Kopii. Všechny stránky nabídky, resp.
jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou;
Uchazeč předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na
technickém nosiči dat (CD či DVD). Informace na CD mají pouze informativní
povahu. Každý uchazeč předloží návrh smlouvy v elektronické podobě ve
formátu Word (*.doc).

Pro každou část veřejné zakázky musí nabídka uchazeče obsahovat:
1. Krycí list nabídky (závazný vzor je přílohou č..5 této zadávací dokumentace);
2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
3. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace (předkládá-li nabídku více
dodavatelů společně, rovněž smlouvu o solidární odpovědnosti podle § 51 odst.
6 zákona),
Vzor čestných prohlášení k prokázání kvalifikace je přílohou č. 6 a 7 této
zadávací dokumentace
4. Údaje a prohlášení v souladu s § 68 zákona:
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 82) v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou.
5. Nabídková cena (v požadovaném členění; samostatně pro každou část veřejné
zakázky, pro kterou uchazeč podává svou nabídku),
6. Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění - samostatně pro každou část
veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává svou nabídku (pro část 1 použije
uchazeč vzory, které jsou přílohou č. 9 a 10 této zadávací dokumentace),
7. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče či jednat
jeho jménem pro každou část veřejné zakázky
8. Případné identifikační údaje o subdodavateli - prohlášení o subdodavatelích,
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9. Ostatní dokumenty,
10. Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky.
Zadavatel doporučuje dodržení výše uvedené struktury nabídky.
Je-li nabídka předkládána zároveň na více částí zakázky, bude nabídka strukturována
tak, že bude obsahovat jeden krycí list společný pro celou nabídku dle bodu 1, jeden
obsah společný pro celou nabídku dle bodu 2, a ostatní body požadované struktury ve
vazbě na jednotlivé části zakázky.

15 ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 120 dnů a
začíná běžet v souladu s § 43 zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Ustanovením § 43 zákona se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

16 OTVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 17.12.2012 v 10:00 hod. v sídle
zadavatele. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob pověřených
zadavatelem rovněž zástupci poskytovatele dotace. Jelikož jako prostředek hodnocení
nabídek bude použita elektronická aukce, bude se v souladu s § 71 odst. 8 otevírání
obálek konat bez přítomnosti uchazečů.

17 DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
• Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám.
Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást
dokumentace o veřejné zakázce.
• Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona.
• V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření
smlouvy s vybraným uchazečem, popřípadě s uchazečem, se kterým má být
uzavřena smlouva, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat. V případě změny v kvalifikaci uchazeče se
postupuje dle § 58 zákona.
• Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
• Obsahuje-li tato zadávací dokumentace či její přílohy požadavky nebo odkazy
na obchodní firmu, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a
služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za
příznačné, patenty na označení původu, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu umožňuje zadavatel pro plnění
veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
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• Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u
třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
potřebnou součinnost. Zadavatel si vyhrazuje možnost použití informací a
dokladů předložených uchazečem pro účel prokázání splnění kvalifikace
formou listiny či jiného dokladu vyhotoveného uchazečem (prohlášení, seznam,
přehled apod.), a to v případě, že si bude chtít ověřit údaje uvedené v takových
listinách.
• Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči
použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu
zákona.
• Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60 odst. 2
a § 76 odst. 6 zákona bude uveřejněno pouze na profilu zadavatele
https://profily-zadavatelu.cz/profil/00300292
• Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81
odst. 4 zákona bude uveřejněno pouze na profilu zadavatele https://profilyzadavatelu.cz/profil/00300292

V Kravařích 27.11.2012

Za zadavatele

Ing. Andreas Hahn
starosta
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18 SEZNAM PŘÍLOH
Součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:
PŘÍLOHA 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ČÁST 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAZVANÁ HW A SW
PŘÍLOHA 2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ČÁST 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAZVANÁ HOSTOVANÁ ESS
PŘÍLOHA 3 - NÁVRH SMLOUVY – ČÁST 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAZVANÁ HW A SW
PŘÍLOHA 4 - NÁVRH SMLOUVY – ČÁST 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NAZVANÁ HOSTOVANÁ ESS
PŘÍLOHA 5 – KRYCÍ LIST NABÍDKY
PŘÍLOHA 6 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ
PŘÍLOHA 7 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE SPLNIT VEŘEJNOU
ZAKÁZKU
PŘÍLOHA 8 – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE § 68 ZÁKONA
PŘÍLOHA 9 - PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ČÁST 1 NAZVANOU
HW A SW
PŘÍLOHA 10 - PODROBNÝ POPIS A SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ČÁST 1
NAZVANOU HW A SW – EZS
PŘÍLOHA 11 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO ČÁST 1 NAZVANOU HW A SW – POLOŽKA Zabezpečení budovy
PŘÍLOHA 12 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO ČÁST 2 NAZVANOU HOSTOVANÁ ESS
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