ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)
dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)
a současně v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „pravidla
IROP“)
Zadavatel:
Město Cheb
Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
vyhlašuje veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení v nadlimitním režimu v souladu se zákonem a pravidly IROP
Veřejná zakázky s názvem

„Implementace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti MěÚ Cheb“
Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona a současně
v souladu s pravidly IROP a je souborem veškerých písemných dokumentů obsahujících zadávací
podmínky. Tato textová část zadávací dokumentace (tedy zadávací dokumentace v užším smyslu, dále
také jen „zadávací dokumentace“) je zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele
v zadávacím řízení a zároveň vymezuje požadované kvalifikační předpoklady (způsobilost) a způsob
jejich prokázání. Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů v rámci zadávacího řízení, která nejsou
výslovně uvedena v této zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
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1 Identifikační údaje zadavatele
Základní údaje
Název zadavatele

:

Město Cheb

Sídlo

:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO
Zastoupený

:
:

00253979
Mgr. Antonín Jalovec, starosta města Cheb

Kontaktní osoba

:

Bc. Martin Trnka, vedoucí odboru informatiky
e-mail: trnka@cheb.cz, tel: +420 354 440 198

2 Informace o pověřené osobě zadavatelem pro zadávání této
veřejné zakázky
Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením na
předmětnou veřejnou zakázku smluvně zastoupen ve smyslu ust. § 43 zákona.
Zástupce zadavatele

:

JUDr. Poremská s.r.o.

Sídlo

:

Na Návsi 1/29, 620 00 Brno

IČO

:

02116651

DIČ

:

CZ02116651

Zastoupený

:

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, jednatelka

Kontaktní adresa

:

Mexiko č.p. 972, Klimkovice, PSČ 742 85

Kontaktní osoba

:

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, tel. +420 774033702,
email: judr@poremska.cz

Zadávací dokumentace byla zpracována ve spolupráci zadavatele se společností ML Strategy s.r.o.
Předběžná tržní konzultace v případě této veřejné zakázky nebyla uplatněna.
Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (aniž by tím bylo dotčeno
oprávnění statutárního orgánu zadavatele) a je v souladu s ustanovením § 43 zákona pověřen výkonem
zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Zástupce zadavatele je pověřen také k přijímání
žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, jakož i případných námitek dodavatelů či účastníků dle
ustanovení § 241 zákona.

3 Druh veřejné zakázky a způsob a datum zahájení, předmět
plnění veřejné zakázky
3.1 Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona
v nadlimitním režimu a současně v souladu s pravidly IROP.
Dodávka, která je předmětem plnění této veřejné zakázky bude spolufinancována z Integrovaného
regionálního operačního programu z Výzvy číslo 10.
Číslo a název projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006910 – Kybernetická bezpečnost MěÚ Cheb
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3.2 Způsob a datum zahájení
Zadavatel zahájil způsobem dle § 56 odst. 1 zákona odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení
k uveřejnění podle ust. § 212 zákona.

3.3 Předmět plnění veřejné zakázky
Část 1 veřejné zakázky – Řízení identit a přístupových oprávnění
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace řešení pro řízení identit
a přístupových oprávnění (Identity Management) do informačních systémů a ověřování identit uživatelů
v rámci MěÚ Cheb, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, příslušenství,
zaškolení, zpracování dokumentace a poskytování služeb technické podpory.
Předmětem plnění jsou následující činnosti zhotovitele:


dodávka licencí, implementace, testovací provoz a předání do řádného užívání.

Pro výše uvedený rozsah plnění:





provedení integrací na další systémy objednatele,
úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků objednatele,
zaškolení IT administrátorů,
provedení testovacího provozu a předání do řádného užívání.

Dále je předmětem plnění dodávka:




dokumentace k dodanému plnění v požadovaném rozsahu,
dalších licencí potřebných pro provoz SW komponent,
listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu.

Podrobný popis technického řešení díla je uveden v příloze číslo 1 této zadávací dokumentace –
Technické dokumentaci.
Část 2 veřejné zakázky – Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě síťových přepínačů,
optických modulů, přístupových WiFi bodů, datového trezoru, přístupových terminály a systému pro
jejich řízení, bezpečnostních kamer a systému pro jejich správu a nahráván, zhášecího systému, rack
management systému a licencí software centrálního systému pro ověřování uživatelů a správu aktivních
prvků a aplikační firewallu, vše obsažené v příloze číslo 2 této zadávací dokumentace – Technické
dokumentaci. Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními a software
přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu, které jsou blíže
specifikovány v příloze číslo 2 a číslo 6 této zadávací dokumentace. Jedná se zejména o montáž, oživení,
instalaci, konfiguraci, dodávku dokumentace, dodávku licencí a zaškolení administrátorů.
Jednotlivá zařízení a software musejí splňovat minimální technické parametry specifikované
zadavatelem v zadávacích podmínkách, zejména v příloze číslo 2 této zadávací dokumentace –
Technické dokumentaci.
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Společné ustanovení pro obě části
Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků
zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých
platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných
norem.

4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ust. § 16 a ust. § 20 zákona, jako
předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.
Část 1 veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota byla stanovena provedeným průzkumem trhu ve výši 4.219.750 Kč bez DPH.
Část 2 veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota byla stanovena provedeným průzkumem trhu ve výši 4.645.520 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky je cenou maximální. V případě překročení
stanovené maximální ceny v nabídce má zadavatel právo dodavatele, který nabídku podal vyloučit ze
zadávacího řízení.

5 Doba a místo plnění veřejné zakázky, jazyk nabídky, CPV
kódy
5.1 Doba plnění veřejné zakázky
Část 1 veřejné zakázky
Předpokládaná doba plnění – započetí realizace předmětu plnění po uzavření smlouvy o dílo s termínem
realizace díla do 13 týdnů od uzavření smlouvy o dílo.
Doba zahájení plnění této části veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení
a podepsáním příslušné smlouvy.
Smlouva o technické podpoře a rozvoji je uzavírána na dobu neurčitou – služby technické podpory
budou ze strany prodávajícího kupujícímu poskytovány po dobu neurčitou a to ode dne akceptace
dodávky jednotlivých zařízení na základě kupní smlouvy.
Část 2 veřejné zakázky
Předpokládaná doba plnění – po uzavření kupní smlouvy. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží
do místa plnění nejpozději do 13 týdnů od uzavření kupní smlouvy na základě této veřejné zakázky.
Doba zahájení plnění této části veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a
podepsáním příslušné smlouvy.

5.2 Místo plnění veřejné zakázky
Předmět plnění bude realizován na adrese sídla zadavatele – Město Cheb, náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, a v další lokalitě – MěÚ Cheb, 26. dubna 21/4, Cheb.
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5.3 Jazyk nabídky
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce,
mimo prohlášení o shodě výrobce, které může být v jednom z oficiálních jazyků EU. Katalogové
informace, popisy, produktové listy není nutné předkládat v úředním překladu, připouští se jazyk
anglický.

5.4 Klasifikace CPV kódy
32420000-3 – Síťová zařízení
32422000-7 – Síťové komponenty
32581000-9 – Zařízení pro datovou komunikaci
32421000-0 – Síťová kabeláž
48000000-8 – Balíky programů a informační systémy
48219500-1 – Balík programů pro přepínače a routery
35125300-2 – Bezpečnostní kamery
32442000-3 – Terminálové zařízení
30233141-1 – Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
42961100-1 – Přístupové řídící systémy

6 Kvalifikace dodavatelů
6.1 Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní
způsobilosti podle § 74 zákona. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí
přijmou výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle
§ 231 odst. 4 zákona. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel
prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo,
a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

6.2 Systém certifikovaných dodavatelů
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před
uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení
dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je
obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Zadavatel dle § 86 odst. 1 ZZVZ za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje doklady
evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
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6.3 Prokázání u společné účasti dodavatelů nebo prostřednictvím jiných
osob
6.3.1 Prokázání kvalifikace u společné účasti dodavatelů
Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů společně ve
smyslu § 82 zákona, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen
samostatně prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77
odst. 1 zákona v plném rozsahu. Zbytek kvalifikace dle této Zadávací dokumentace prokazují dodavatelé
společně. Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby platí obdobně i pro nabídky
podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je
oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby. Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat
následující předpoklady:







nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele,
jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník (společník) sdružení (společnosti)
odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech
ostatních dodavatelů,
nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé, kteří podali
společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení,
zavázání společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník (společník) bude oprávněn jednat
za všechny ostatní účastníky sdružení (společnosti) a přijímat závazky a pokyny pro
a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce
mez účastníky sdružení (společnosti) bude odpovědností vedoucího účastníka (společníka),
všichni dodavatelé budou takto smluvně zavázání po celou dobu plnění, bude-li jejich nabídka
zadavatelem vybrána jako nevhodnější.

6.3.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem v této zadávací dokumentaci prostřednictvím
jiných osob, a to ve smyslu § 83 zákona.
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně
s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady
podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce
1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či dodávky nebo služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
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6.4 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve kterém byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

6.5 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Zadavatel stanovuje, že doklady předkládané k prokázání kvalifikace mohou být doloženy v prosté kopii
dle ust. § 45 odst. 1 zákona. Zadavatel vylučuje možnost nahradit předložení dokladů, které jsou v této
zadávací dokumentaci vyspecifikovány, čestným prohlášením. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od
vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci,
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6.6 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 zákona. Čestná prohlášení dodavatele
musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu příslušně
zmocněnou. Zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob
musí být podepsána příslušnou osobou. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat
předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu, pokud mu dodavatelem nebyly předloženy v rámci
nabídky. Vybraný dodavatel bude dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona vždy vyzván k předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel nebude mít již k dispozici.

6.7 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Zadavatel v souladu s § 88 odst. 1 zákona stanoví, že 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;
zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první
účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií pro hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v § 88 odst. 1 zákona, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

6.8 Základní způsobilost dle § 74 zákona
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestní čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem
právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku dle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
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b)
c)
d)

e)

dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí
podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se
zadávacího řízení pobočka české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat (i)
tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, (iii) osoba
zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a (iv) vedoucí pobočky
závodu. (§74 odst. 1 písm. a) zákona, § 74 odst. 2 a 3 zákona).
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona),
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona),
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d)
zákona),
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona).

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:







výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k bodu 6.8a) zadávací dokumentace,
potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 6.8b) zadávací dokumentace,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu 6.8b) zadávací
dokumentace,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu 6.8c) zadávací dokumentace,
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 6.8d) zadávací
dokumentace,
výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k bodu 6.8e) zadávací dokumentace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
6.8.1 Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení – § 76 zákona
Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle §74 nebo
naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil svou způsobilost k účasti
v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná
opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu
plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.
Nápravnými opatřeními mohou být zejména
a)
b)
c)
d)

uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,
aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
přijetí technických, organizační nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti
nebo pochybením.

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka zadávacího řízení považuje za dostatečná
k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo
jiného pochybení.
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Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena,
ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka zadávacího řízení zruší.

6.9 Profesní způsobilost podle § 77 zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 dost. 1 a 2 písm. a)
zákona.
Způsob prokázání dle § 77 odst. 1 zákona
Předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje. Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo
jeho obdobu podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním
jazyce s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. V případě států, kde neexistuje evidence obdobná
obchodnímu rejstříku v České republice, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu
čestným prohlášením, v němž prohlásí, že (i) řádně vznikl a existuje podle právního řádu platného
v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, (ii) osoby podepisující jeho jménem nabídku a
související dokumenty jsou k tomu plně oprávněny a že (iii) je oprávněn k podnikání podle právního
řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště. Podává-li nabídku zahraniční osoba
prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží také výpis z českého obchodního
rejstříku vztahující se k této organizační složce.
Způsob prokázání dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují –
výpis z živnostenského rejstříku pro předmět podnikání: Velkoobchod a maloobchod.
Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží
zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační složce.
Jestliže právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost, jak je
uvedeno v tomto odstavci, nemusí dodavatel doklady zde požadované předkládat. Splnění profesní
kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona pak dodavatel prokazuje čestným prohlášením o splnění
kvalifikačního předpokladu.

6.10 Technická kvalifikace dle § 79 zákona
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 zákona:
Část 1 veřejné zakázky
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznam významných dodávek
Seznamem významných dodávek (formou čestného prohlášení) řešení Identity Management
a komplexního přístupového systému realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení následujících údajů ke každé z nich:
a)
b)
c)
d)
e)

název zakázky,
zadavatel a místo plnění,
stručná charakteristika dodávky min. ve vztahu ke shodnému nebo obdobné dodávce,
cena v Kč bez DPH,
doba plnění od – do,
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f) kontaktní osoba – telefon, email.
Dodavatel splní tuto technikou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, uvede alespoň:


2× dodávka a implementace řešení Identity Management, u které celková cena každé této
dodávky byla nejméně 800.000 Kč bez DPH,

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona – seznam techniků
Seznamem techniků (projektový tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. V seznamu
budou uvedeny následující údaje:
a)
b)
c)
d)
e)

jméno a příjmení,
odbornost, profesní zaměření,
délka odborné praxe,
účast na projektu/projektech, pokud je vyžadována,
případně vzdělání, školení.

Toto kvalifikační kritérium splní účastník zadávacího řízení, který pro realizaci veřejné zakázky uvede
osoby, které budou splňovat tyto požadavky:


1× Konzultant / specialista Identity Management
o



praxe v roli konzultanta v oblasti implementace Identity Management (tj. návrh,
instalace nebo úpravy) – prokázaná účastí na min. 1 projektu implementace Identity
Management v hodnotě min. 800.000 Kč bez DPH.

1× Konzultant / specialista Active Directory
o praxe v roli konzultanta v oblasti návrhu a implementace Active Directory (tj. návrh,
instalace nebo úpravy) – prokázaná účastí na min. 1 projektu implementace nebo úpravy
Active Directory v hodnotě min. 200.000 Kč bez DPH,
o prokázání dosažení technické certifikace na správu a návrh designu platformy
Microsoft Active Directory min. v úrovni MCSE (Microsoft Certified System Engineer
nebo Microsoft Certified Solutions Expert).

Všichni členové projektového týmu musí být znalí českého jazyka na úrovni pracovní komunikace
a psaného textu.
Část 2 veřejné zakázky
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznam významných dodávek
Seznamem významných dodávek (formou čestného prohlášení) aktivních prvků síťové infrastruktury
(a to včetně centrálního systému pro ověřování uživatelů nebo včetně centrálního systému správy
aktivních prvků) a vysoce dostupného diskového úložiště, realizovaných dodavatelem za poslední
3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení následujících údajů ke každé z nich:
a)
b)
c)
d)
e)

název zakázky,
zadavatel a místo plnění,
stručná charakteristika dodávky min. ve vztahu ke shodnému nebo obdobné dodávce,
cena v Kč bez DPH,
doba plnění od – do,
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f) kontaktní osoba – telefon, email.
Dodavatel splní tuto technikou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, uvede alespoň:





2× dodávka aktivních prvků síťové infrastruktury, a to včetně centrálního systému pro
ověřování uživatelů 802.1x, u které celková cena každé této dodávky byla nejméně 670.000 Kč
bez DPH,
1× dodávka aplikačního firewallu, u které celková cena byla nejméně 120.000 Kč bez DPH,
1× dodávka bezpečného (garantovaného) diskového úložiště, u které celková cena byla nejméně
300.000 Kč bez DPH.

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona – seznam techniků
Seznamem techniků (projektový tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. V seznamu
budou uvedeny následující údaje:
a)
b)
c)
d)
e)

jméno a příjmení,
odbornost, profesní zaměření,
délka odborné praxe,
účast na projektu/projektech, pokud je vyžadována,
případně vzdělání, školení.

Toto kvalifikační kritérium splní účastník zadávacího řízení, který pro realizaci veřejné zakázky uvede
osoby, které budou splňovat tyto požadavky:






1× Konzultant / specialista síťové infrastruktury
o

praxe v roli konzultanta v oblasti síťové infrastruktury (tj. návrh, instalace, konfigurace)
– prokázaná účastí na min. 2 projektech implementace serverové virtualizace v hodnotě
min. 800.000 Kč bez DPH pro každý z nich,

o

dosažení certifikace na návrh a implementaci nabízených aktivních síťových prvků.

1× Konzultant / specialista aplikačních firewallů
o

praxe v roli konzultanta v oblasti aplikačních firewallů (tj. návrh, instalace,
konfigurace) – prokázaná účastí na min. 2 projektech implementace aplikačních
firewallů v hodnotě min. 150.000 Kč bez DPH pro každý z nich,

o

dosažení certifikace na návrh a implementaci nabízeného aplikačního firewallu.

1× Konzultant / specialista diskových úložišť
o

praxe v roli konzultanta v oblasti důvěryhodného ukládání dat (tj. instalace, konfigurace
a nastavení úložiště) – prokázaná účastí na min. 1 projektu implementace vysoce
dostupného datového úložiště v hodnotě min. 300.000 Kč bez DPH,

o

prokázání dosažení certifikace výrobce zařízení nebo jeho zastoupení pro konkrétní trh
pro návrh a implementaci nabízených diskových úložišť.

Část 1 i 2 veřejné zakázky:
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Účastník požadované skutečnosti doloží strukturovanými profesními životopisy jednotlivých členů
týmu včetně jejich čestného prohlášení o pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných těmito
členy týmu. Pokud je pro danou pozici vyžadováno prokázání určitého vzdělání, certifikace či profesní
způsobilosti, jako přílohu strukturovaného profesního životopisu daného člena týmu dodavatel předloží
doklady o vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení), certifikáty nebo obdobná osvědčení či
doklady vzdělání či o odborné kvalifikaci, a to alespoň v rozsahu uvedeném u každé pozice.
Strukturované životopisy musí obsahovat minimálně následující údaje:









jména a příjmení člena týmu,
funkci při plnění veřejné zakázky,
pracovně-právní vztah k dodavateli (v případě, že člen týmu nemá s dodavatelem uzavřen
pracovně-právní vztah, musí doložit doklady jako poddodavatel),
dosažené vzdělání,
délku odborné praxe relevantní k funkci v týmu a k vykonávaným činnostem ,
relevantní významné a ověřitelné služby, na kterých se člen podílel včetně popisu role
a vykonávaných aktivit a kontaktních údajů k ověření,
přehled certifikátů nebo osvědčení,
vlastnoruční podpis člena týmu.

Členové týmu budou tvořit realizační (projektový) tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné
zakázky. Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem, a to osobami
splňujícími pro nahrazovanou pozici alespoň výše uvedené požadavky.
Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a ověření toho, zda je seznam (reference) předložený dodavatelem
pravdivý, řešení je u jednotlivých odběratelů skutečně funkční a zda jsou splněny všechny podmínky
týkající se referenčních zakázek. V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky
kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku dodavatele vyřadit a následně dodavatele ze
zadávacího řízení vyloučit.

7 Ostatní požadavky zadavatele
Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést, zda instalace a provoz předmětu plnění vyžaduje splnění
zvláštních podmínek ze strany zadavatele a pokud ano, uvést detailně tyto zvláštní podmínky.

8 Obchodní a platební podmínky
Obchodní podmínky včetně platebních a sankčních podmínek zadavatel stanovil v Návrhu smlouvy
o dílo, který tvoří Přílohu č. 4 ZD, v Návrhu smlouvy o poskytování technické podpory a rozvoje, který
je přílohou č. 5 ZD, a v návrhu Kupní smlouvy, který je přílohou č. 6 ZD. Návrhy smlouvy o dílo a
smlouvy o technické podpoře jsou určeny pro část 1 veřejné zakázky a návrh kupní smlouvy je určen
pro část 2 veřejné zakázky.
Dodavatel je povinen návrhy smluv zcela převzít v podobě navržené zadavatelem, když pouze vyplní
části označené = DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ =.
Jedná se zejména o identifikační údaje dodavatele v hlavičce smlouvy, nabídkovou cenu, kontaktní
údaje, datum a podpis návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Součástí návrhu
smlouvy, resp. nabídky bude dodavatelem navrhované technické řešení. Tuto přílohu stačí v nabídce
předložit pouze jednou (buď jako přílohu návrhu smlouvy nebo jako součást nabídky).
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Dodavatel nesmí Návrh smlouvy měnit, doplňovat nová ustanovení ani vypouštět stávající, kromě
pasáží výslovně označených, že je dodavatel má vyplnit. Návrh smlouvy musí zahrnovat a akceptovat
veškeré věcné, technické, právní, smluvní a jiné požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách včetně předmětu plnění VZ. Návrh smlouvy nesmí obsahovat výhradu ani ustanovení, které
je v rozporu se zadávacími podmínkami nebo zhoršuje či by mohlo zhoršit postavení zadavatele. Pokud
v nabídce předložený Návrh smlouvy bude odporovat těmto požadavkům, znamená to nesplnění
zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení.
Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud oprávnění k podpisu
nebude vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence, přiloží dodavatel k návrhu
smlouvy alespoň kopii platné plné moci, z níž přímo vyplývá oprávnění k podpisu smlouvy
za dodavatele.
Případné změny uzavřené smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů,
zejména s § 222 zákona. V takovém případě obě smluvní strany uzavřou očíslovaný dodatek k příslušné
smlouvě.

8.1 Platební podmínky
Platební podmínky jsou popsány v jednotlivých návrzích smluv pro jednotlivé části veřejné zakázky.
Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který bude dnem
podpisu akceptačního předávacího protokolu (pro část 1 VZ) nebo předávacího protokolu (část 2 VZ).
Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dní od jeho doručení zadavateli jakožto
objednateli.
Část 1 veřejné zakázky
Cena za realizaci díla bude uhrazena po předání předmětu plnění.
Cena za poskytování služeb technické podpory a rozvoje bude hrazena čtvrtletně zpětně za poskytované
služby.
Část 2 veřejné zakázky
Cena za dodávku předmětu koupě bude uhrazena po předání daného plnění.

8.2 Podmínky překročení nabídkové ceny
Kupující připouští navýšení nabídkové ceny pouze v případě změny daňových právních předpisů.
Celková nabídková cena včetně všech jejích položek je jinak pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná
a pro dodavatele závazná.

8.3 Záruka za jakost
Záruční podmínky a práva z vadného plnění jsou upravena v Návrhu smlouvy o dílo, Návrhu smlouvy
o poskytování technické podpory a rozvoje, Návrhu kupní smlouvy a v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

8.4 Pozáruční servis
Předmětem veřejné zakázky není zajištění mimozáručního a pozáručního servisu.
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9 Pokyny pro zpracování a členění nabídky
Předpokladem pro zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky, která bude splňovat všechny
požadavky zadávacích podmínek a ZZVZ. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby věnovali důkladnou
pozornost přípravě nabídky nejen z věcného, ale také z formálního hlediska.
Dodavatel může podat nabídku společně na obě části veřejné zakázky nebo může podat samostatnou
nabídku na část 1 a samostatnou nabídku část 2 veřejné zakázky.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Pokud dodavatel podá samostatně více nabídek nebo společně s jinými dodavateli více nabídek v tomto
zadávacím řízení, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel vyloučí tohoto dodavatele ze zadávacího
řízení. Písemné oznámení o vyloučení včetně důvodu zadavatel bezodkladně odešle vyloučenému
dodavateli.

9.1 Obecné požadavky
Dodavatel je oprávněn podat nabídku ve lhůtě pro podání nabídek v elektronické podobě.
Návrhy smluv doporučuje zadavatel v elektronické verzi nabídky předložit rovněž ve formátu DOCX
nebo ODT a cenovou nabídku ve formátu XLSX nebo ODS, které budou sloužit pro elektronické
zpracování dat při posuzování a hodnocení nabídek. V případě rozporu se má za rozhodující originální
vyhotovení nabídky.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Každá nabídka musí obsahovat identifikační údaje dodavatele a nabídkovou cenu. Ostatní požadované
dokumenty jsou uvedeny ve čl. 9.4 ZD.

9.2 Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 ZZVZ.

9.3 Elektronické nabídky
Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele
dostupného na https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
Informace o registraci v elektronickém nástroji a podání elektronické nabídky jsou dostupné
neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL:
https://zakazky.cheb.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf
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9.4 Obsah nabídky
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali a předložili nabídku v níže uvedeném členění:
Pořadí
1.

Dokument

Popis

Obsah

názvy jednotlivých kapitol nabídky a čísla stránek
čestné prohlášení (Příloha č. 7 ZD) a doklady
k prokázání splnění:

2.

Kvalifikace

-

základní způsobilosti,
profesní způsobilosti,
technické kvalifikace.

Návrhy smluv:
3.

Pro část 1 VZ – smlouva o dílo a smlouva
o poskytování technické podpory a
rozvoje

vyplněné údaje o dodavateli, nabídkové ceně,
kontaktní osobě, podpis oprávněné osoby (Příloha
č. 4, 5 a 6 ZD)

Pro část 2 VZ – kupní smlouva
4.

Cenová tabulka

vyplněná cenová tabulka, obsahující skladbu a ceny
jednotlivých dodávek a služeb (Příloha č. 3 ZD)

5.

Navrhované technické řešení

dodavatelem nabízené technické řešení v detailu
umožňujícím zadavateli posoudit naplnění parametrů
na jednotlivé zařízení, licence a jejich příslušenství

6.

Poddodavatelé

seznam poddodavatelů nebo informace, že dodavatel
provede VZ jen vlastními silami (Příloha č. 7 ZD)

7.

Ostatní dokumenty

jakékoliv jiné dokumenty, přílohy či informace,
které se vztahují k VZ nebo dodavateli

Dodavatel může využít vzory v přílohách ZD. Nedodržení doporučeného formálního řazení nabídky
neznamená zásadní nesplnění požadavku zadavatele, nicméně zadavatel uvítá zohlednění těchto
pokynů, aby byla zajištěna operativní a snadná porovnatelnost nabídek zadavatelem a hodnotící komisí.

9.5 Technické řešení
Zadavatel požaduje po dodavateli jako součást jeho nabídky předložení navrhovaného technického
řešení ve formě specifikací konkrétních produktů s uvedením jejich parametrů, které jednoznačně
zadavateli umožní ověření splnění minimálních požadavků obsažených v příloze č. 1 a 2 této ZD na
jednotlivá dodávky, licence a jejich příslušenství. Takové specifikace mohou být předloženy i ve formě
originálních datasheetů v anglickém jazyce.
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele.
Dodavatel může nabídnout dodávky s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se
jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími než požaduje zadavatel v těchto zadávacích
podmínkách.
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9.6 Cenová tabulka
Zadavatel předkládá cenovou tabulku, která tvoří přílohu č. 3 ZD. Dodavatel tuto tabulku vyplnění
v souladu s pokyny obsaženými v této tabulce pro každou z částí veřejné zakázky, které jsou v daném
dokumentu v listech 1 a 2 pro části VZ 1 a 2.
Dodavatel nesmí v cenové tabulce, která je Přílohou č. 3 ZD měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět
jednotlivé položky.
Nepřípustná změna stanovené Cenové tabulky nad rámec k tomu určených míst nebo porušení dalších
požadavků znamená nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení
dodavatele ze zadávacího řízení.

10 Poddodavatelé
Jestliže bude dodavatel plnit předmět VZ též prostřednictvím jiných osob, specifikuje v nabídce části
VZ, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a současně předloží seznam poddodavatelů
s jejich identifikačními údaji a označením části VZ, kterou bude příslušný poddodavatel plnit.
Seznam bude obsahovat jak jiné osoby, které za dodavatele prokazují kvalifikaci, tak ostatní
poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění VZ.
Pokud dodavatel nemá poddodavatele, uvede v nabídce informaci, že provede veřejnou zakázku
vlastními silami bez využití poddodavatelů. Dodavatel může využít vzorovou Přílohu č. 7 ZD. Jestliže
nabídka nebude obsahovat seznam ani jinou informaci o poddodavatelích, bude mít zadavatel za to, že
dodavatel provede VZ samostatně bez využití poddodavatelů.

11 Způsob zpracování nabídkové ceny
11.1 Zpracování nabídkové ceny
Dodavatel je povinen předložit nabídkovou cenu, kterou závazně nabízí za splnění předmětu veřejné
zakázky vymezeného ve čl. 3.3 ZD a přílohách ZD. Celkovou nabídkovou cenu dodavatel uvede v
návrhu odpovídající smlouvy (Příloha č. 4, 5, 6 ZD) a v Cenové tabulce (Příloha č. 3 ZD).
V Cenové tabulce, Návrhu smlouvy o dílo (v případě nabídky na část 1 VZ), Návrhu smlouvy o
technické podpoře a rozvoji (v případě nabídky na část 1 VZ) a v Návrhu kupní smlouvy (v případě
nabídky na část 2 VZ) dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH,
v cenové tabulce dále doplní jednotlivé položkové ceny v Kč bez DPH. Je přitom zakázáno měnit,
slučovat nebo vypouštět jednotlivé položky v Cenové tabulce.
Související práce a činnosti, které podle dodavatele souvisí s VZ a nejsou jmenovitě v cenové tabulce
uvedeny, budou dodavatelem zohledněny do jednotlivých položek tak, aby nabídková cena byla cenou
konečnou a nepřekročitelnou, za kterou bude kompletně dodán celý předmět plnění VZ. Přidávání
dalších položek před podpisem smlouvy se vylučuje. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu
a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s celkovou realizací
předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena i jednotlivé oceněné položky jsou pro danou dobu
plnění pevné, nejvýše přípustné a zahrnují všechny dodávky a činnosti související s předmětem VZ.
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Nabídková cena mimo jiné zahrnuje veškerá rizika, zisk, finanční vlivy včetně inflace, poplatky, záruku
a další náklady spojené s plněním této VZ po celou dobu jejího provádění.

11.2 Limitace nabídkové ceny
Zadavatel si vyhrazuje, že celková nabídková cena za předmět části 1 nebo 2 VZ nesmí překročit
předpokládanou hodnotu dané části VZ uvedenou ve čl. 4 ZD. Pokud celková nabídková cena
dodavatele bude vyšší než stanovený limit, znamená to nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2
písm. a) zákona s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

11.3 Mimořádně nízká nabídková cena
Zadavatel předem nestanovil, jakou cenu bude považovat za mimořádně nízkou.

12 Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel může podat žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně
8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může zodpovědět i žádost, která
nebyla podána včas, nebo vysvětlit ZD bez předchozí žádosti, a to nejméně 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Telefonické poskytování informací o ZD je vyloučeno.
Zadavatel uveřejní vysvětlení ZD na svém profilu v elektronickém nástroji v detailu veřejné zakázky na
adrese: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

12.1 Prohlídka místa plnění
Zadavatel je připraven umožnit dodavatelům v souladu s § 97 ZZVZ prohlídku předmětu VZ v místě
plnění.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 25. 6. 2019, sraz účastníků v 10:00 hod. před vchodem do
budovy MěÚ Cheb na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, kontaktní osoba pan
Jan Červenka, informatik, tel: +420 354 440 215, GSM: +420 734 261 688. Prohlídka slouží výhradně
k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními
parametry.
Při prohlídce místa plnění bude veden list účastníků.
Prohlídka místa plnění není určena k případnému vyjasňování zadávacích podmínek. Při požadavku
vysvětlení zadávací dokumentace je nutno postupovat dle předchozího odstavce.

13 Lhůta a místo pro podání nabídek
13.1 Lhůta pro podání nabídek
Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek do 12. 7. 2019 do 9:00 hodin.

13.2 Způsob a místo podání nabídek
Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na
profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky na adrese:
https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
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Nabídka musí být doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Jestliže by došlo k prodloužení lhůty
pro podání nabídek nebo ke změně otevírání nabídek, zadavatel (administrátor) toto s předstihem oznámí
dodavatelům prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace.

14 Otevírání elektronických nabídek
Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

15 Zadávací lhůta
Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu.

16 Hodnocení nabídek
16.1 Pravidla hodnocení nabídek – kritérium hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to dle nejnižší celkové nabídkové ceny
v Kč bez DPH, a to v části 1 i 2 VZ.
Při hodnocení se bude vycházet z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, která bude zahrnovat splnění
kompletního předmětu dané části veřejné zakázky vymezeného v čl. 3.3 ZD.

16.2 Popis způsobu hodnocení
Zadavatel nebo Hodnotící komise po otevření nabídek seřadí celkové nabídkové ceny dodavatelů v Kč
bez DPH od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka dodavatele, který
předložil nejnižší celkovou cenu v Kč bez DPH.
Zadavatel nebo Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze
jednoho dodavatele. Jediný dodavatel, který zůstal v zadávacím řízení, může být vybrán k uzavření
smlouvy bez provedení hodnocení.
Nabídka vyloučeného dodavatele, kterému dosud nezanikla účast v zadávacím řízení, nebude
zohledněna při hodnocení nabídek.
Zadavatel nebo Komise provede hodnocení nabídek podle pravidel stanovených v ZD.
Zadavatel pro každou část VZ vybere k uzavření smlouvy dodavatele, jehož nabídka obsahovala nejnižší
celkovou cenu.
Pro část 1 VZ bude při shodě nabídkových cen za výhodnější považována ta nabídka, která bude mít
více existujících integrací na centrální IS veřejné správy typu např. JIP, KAAS, základní registry atd.
Pro část 2 VZ bude při shodě nabídkových cen za výhodnější považována ta nabídka, která bude mít pro
Přístupové body WiFi nejvyšší nabízenou datovou propustnost pro jejich bezdrátovou část.

17 Posouzení splnění podmínek v zadávacím řízení
Zadavatel vybere z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě



posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
hodnocení nabídek.
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Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník
zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady, nebo doplnil další nebo
chybějící údaje, či doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou
lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka
však může být doplněna na základě žádosti v souladu se zákonem a touto zadávací dokumentací o údaje
nebo doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů
týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti
rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Pokud údaje nebo doklady předložené účastníkem zadávacího řízení ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ
nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoloží, nebudou
účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele dle této zadávací
dokumentace, nebo neodpovídající skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení účasti nebo
na splnění kritérií hodnocení, může zadavatel tohoto účastníka vyloučit ze zadávacího řízení.

18 Podmínky pro uzavření smlouvy
Od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, může zadavatel v souladu s § 122 zákona
vyžadovat předložení informací o skutečném majiteli a dále bude zadavatel od vybraného dodavatele
požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nebude
mít k dispozici.

19 Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem
Podáním nabídky dodavatel souhlasí s tím, aby smlouva, dodatky smlouvy a označení poddodavatelů
byly v plném rozsahu uveřejněny v souladu s platnými právními předpisy zavazujícími zadavatele
k jejich uveřejnění, tedy zejména na profilu zadavatele a v registru smluv. Současně s tím dodavatel
souhlasí, že skutečnosti uvedené ve smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a uděluje svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, příp. vyjasnit informace
a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
Dodavatelé sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Dodavatelé nemají
v žádném případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí v zadávacím řízení.
Veškeré podmínky zadávacího řízení, které nejsou výslovně upraveny v této zadávací dokumentaci, se
řídí příslušnými ustanoveními zákona.
Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít
k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.
Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému postupem
zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Námitky musí
stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 ZZVZ nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém
porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti
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zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání
nabídek.

20 Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele
na URL: https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html
Zadávací dokumentace je poskytování formou neomezeného dálkového přístupu bezplatně.
Dle zákona má Zadavatel povinnost s dodavateli komunikovat elektronicky a proto také tak bude činit.

21 Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Technická specifikace části 1 VZ
Příloha č. 2 – Technická specifikace části 2 VZ
Příloha č. 3 – Cenová tabulka
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo na část 1 VZ
Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o poskytování technické podpory a rozvoje na část 1 VZ
Příloha č. 6 – Návrh kupní smlouvy na část 2 VZ
Příloha č. 7 – Vzor čestných prohlášení
V Chebu dne 11. 6. 2019

Mgr. Antonín Jalovec
starosta města Cheb

Elektronicky podepsal(a) Mgr. Antonín Jalovec
Datum: 2019.06.11 14:16:40 CEST
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