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ODDÍL 1 – Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace
1.1. VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A OBECNÉ INFORMACE
K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Technický informační
systém – dodávky“, která je zadávána v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon”).
Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky, označovány
jako „uchazeč“ nebo „dodavatel“, společnost it&t s.r.o., vyhlašující zadání této veřejné zakázky je
označen jako „zadavatel“.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při
zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci
bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti
v zadávacím řízení.
Zadávací dokumentace (dále jen „ZD”) je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným
souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatel se tak
musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale
též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů. Zadavatel neposkytuje neomezený
a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, ale na základě ustanovení § 48 odst. 7 Zákona
poskytuje Zadavatel zadávací dokumentaci až po uhrazení poplatku.
Zadavatel využívá svého práva nechat se zastoupit při výkonu práv a povinností podle § 151 zákona
souvisejících se zadávacím řízením osobou pověřenou výkonem Zadavatelských činností
specifikovanou níže v čl. 1.2 této zadávací dokumentace. Osoba pověřená výkonem Zadavatelských
činností přitom splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a jakkoliv se předmětného
zadávacího řízení neúčastní s výjimkou povinností stanovených v Mandátní smlouvě. Osobě pověřené
výkonem Zadavatelských činností není uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky, vyloučení
Dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

1.2. INFORMACE O ZADAVATELI
Název
Sídlo
Statutární zástupce
IČ
DIČ

it&t s.r.o.
41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice
Lubomír Červinský
25422731
CZ 25422731

Subjekt pověřený k organizaci výběrového řízení:
Název
Sídlo
Statutární zástupce
IČ
DIČ
Kontaktní osoba
Telefon
E-mail
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ROPRO a.s.
Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem
Václav Kotora
27888941
CZ27888941
Mgr. Bc. Lukáš Nachtman
+420 702 059 085
nachtman@ropro.cz
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1.3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Obchodní společnosti it&t s.r.o. bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Operačního programu Podnikání a inovace na projekt s názvem „Technický informační
systém”.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že uvedené označení komponent a firemních značek je pouze
příkladné, je možné nabídnout jiné komponenty jiných výrobců a technologií se stejnou nebo vyšší
výkonností, kvalitou a zárukou.

1.3.1.

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware a software pro potřeby projektu zadavatele.
Hardware
Položka

Počet ks

Produkční, vývojový, testovací server a diskové pole s příslušenstvím

1

Vybavení serverovny - datové rozvaděče, klimatizace

1

Klientská zařízení pro vývojáře

5

Obrazovky s vysokým rozlišením pro vývojáře

5

Klientská zařízení pro testery, další členy týmu a ověřovací provoz

10

Aktivní prvky

4

Záložní zařízení UPS

2

Záložní zařízení NAS

1

Archivační zařízení - DAT

1

Wifi - router

2

Firewall s redundancí, antivir

1

Síťové reprografické zařízení formátu A3 se síťovým rozhraním

1

Zařízení pro likvidaci důvěrného materiálu (datové nosiče, tištěný materiál)

1

Smartphone, tablet - iOS

10

Smartphone, tablet - Win, Android

10

Software
Položka
Framework, vývojové prostředí a testovací nástroje, software

Počet ks
1

Minimální požadavky na dodání předmětu plnění jsou v příloze Zadávací dokumentace
č. 8. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit detailní specifikaci nabízeného
předmětu plnění.
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1.3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV a předpokládaná
hodnota veřejné zakázky
Hardware
Popis:

CPV:

Počítače

30200000-1

Informační systémy a servery

48800000-6

Software
Popis:

CPV:

Dodávka programového vybavení

72268000-1

Balíky programů a informační systémy

48000000-8

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení,
internet a podpora

72000000-5

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 8 835 000,00 Kč bez DPH.
Zadavatel stanoví, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nejvýše
přípustná – tj. cena maximální – v případě překročení této hodnoty bude uchazeč
vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

1.4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ
Místo plnění: pracoviště zadavatele - Přívozní 114, 410 02 Lovosice
Doba plnění: Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky bezprostředně po ukončení
tohoto výběrového řízení. Ukončení pak nejpozději do 15. 10. 2014:
Ukončením se rozumí předání kompletního předmětu plnění – předávací protokol – bez zjištěných vad
bránících v řádném užívání předmětu plnění.

1.5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání
kvalifikačních předpokladů. Požadavky uvedené níže pouze zpřesňují požadavky zveřejněné v
Oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních
předpokladů, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se
týká ochrany jeho duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

Technický informační systém – dodávky

5

ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
1.5.1.

Splnění kvalifikace

Splnění kvalifikace se rozumí:


splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona;



splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona;



předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku;



splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

1.5.2.

Prokázání kvalifikace

Pravost a stáří dokladů
Nestanoví-li zákon jinak, předkládá Dodavatel dle § 57 odst. 1 kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82
zákona, je povinen tyto doklady předložit. Nepředložení požadovaných kvalifikačních dokladů bude
Zadavatelem hodnoceno jako neposkytnutí součinnosti dle § 82 odst. 4 zákona se všemi z toho
vyplývajícími důsledky pro Dodavatele.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být dle § 57 odst. 2 v případě otevřeného řízení starší 90 kalendářních dnů ke dni podání
nabídky.
Kvalifikaci nesplňuje Dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném
zákonem a v rozsahu stanoveném Zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé.
Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeni (§ 60 odst. 1 zákona).
Čestné prohlášení Dodavatele
V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení Čestného prohlášení
Dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zákonem a Zadavatelem požadované údaje a
musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za Dodavatele v souladu
s Obchodním rejstříkem Dodavatele.
Pokud za Dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc
v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Pro zamezení pochybnostem se uvádí, že podpis
nemusí být úředně ověřen.
Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane Dodavatel splňovat kvalifikaci, je
Dodavatel povinen v souladu s § 58 odst. 1 zákona nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost
Zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace
v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Zadavateli. Veřejný Zadavatel
může na žádost Dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.
Tato povinnost se dle § 58 odst. 2 zákona vztahuje obdobně na Dodavatele, se kterým je v souladu
s rozhodnutím veřejného Zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby
uzavření smlouvy. V takovém případě musí Dodavatel, s nímž veřejný Zadavatel uzavírá smlouvu,
předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření
smlouvy.
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Lhůta pro prokázání kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Prokázání kvalifikace zahraniční osoby
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční
Dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným 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 Zadavatel
v zadávacích podmínkách nebo 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 ve
slovenském jazyce.
Splnění části kvalifikace prostřednictvím Subdodavatele
Pokud není Dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle
§ 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím Subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli
předložit:


doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j)
a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona Subdodavatelem,



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 dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím Subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.
a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm Dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán).
Společná nabídka několika Dodavatelů
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika Dodavateli společně a za tímto účelem podávají či
hodlají podat společnou nabídku, je každý z Dodavatelů povinen prokázat splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady
podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm Dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí
prokázat všichni Dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prostřednictvím Subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika
Dodavateli, jsou veřejnému Zadavateli povinni předložit 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. Požadavek na závazek podle věty první, aby
Technický informační systém – dodávky
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Dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo Zadavatel
nestanoví jinak.
Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1 Zákona vyloučen
z účasti ve výběrovém řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho
vyloučení z účasti ve výběrovém řízení s uvedením důvodu.

1.5.3.

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů
Předloží-li Dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů dle § 127 odst. 1 zákona
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54
zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních
předpokladů pokrývají požadavky veřejného Zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být dle § 127 odst. 4 zákona k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Použití výpisu ze zahraničního seznamu Dodavatelů
Zadavatel, v souladu s § 143 zákona, přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných
Dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou
vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li
tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl
tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má Dodavatel sídlo či místo podnikání,
popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát 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.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve
slovenském jazyce.
Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční Dodavatel
prokázal splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona, nebo
c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních
předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a), c) až h) zákona.
Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční
certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených
ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.
Prokazování kvalifikace certifikátem
Předloží-li Dodavatel veřejnému Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
Dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění
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kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání
splnění kvalifikace Dodavatelem.

1.5.4.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 Zákona

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona
způsobem podle § 53 odst. 3 zákona.
Dodavatel v souladu s § 53 odst. 3 zákona předloží:
•

k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona výpis z
evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak všechny statutární orgány (např. u s.r.o.)
nebo každý člen statutárního orgánu (např. u a.s.), a je-li statutárním orgánem Dodavatele či
členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí Dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště;

•

k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. c), d) a e) zákona čestné
prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace starší devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění
příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou
oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele;

•

k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona potvrzení
příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti (90)
kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
či za Dodavatele;

•

k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. g) zákona čestné prohlášení,
které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší
devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného
kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Čestné prohlášení
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele;

•

k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) zákona potvrzení od
příslušného pracoviště správy sociálního zabezpečení, které nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti (90) kalendářních dnů,

•

k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. i), j) a k) zákona čestné
prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace starší devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění
příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou
oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Vzor čestného prohlášení vybraných bodů je přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.
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1.5.5.

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 Zákona

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů doloží dodavatel:
Dle § 54 písm. a) Zákona - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence1, pokud je v ní zapsán

1.5.6.

Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti

Způsob prokázání ekonomické a finanční způsobilosti
Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení o své
ekonomické a finanční způsobilosti danou veřejnou zakázku splnit. Vzor čestného prohlášení je
přílohou č. 3 Zadávací dokumentace.

1.5.7.

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 Zákona

Dle § 56 odst. 1 písm. a) Zákona
Dodavatel předloží seznam významných realizovaných dodávek v posledních 3 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek. Osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění dodávek a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží seznam realizovaných dodávek
v posledních 3 letech. Jako přílohu seznamu doloží dodavatel nejméně:


1 osvědčení objednatelů o poskytnutí dodávek, kdy předmětem byla dodávka
hardware, síťových zařízení, strojů, zařízení či obdobných dodávek. Minimální finanční
výše dodávky musí být 1 500 000,- Kč.



1 osvědčení objednatelů o poskytnutí dodávek, kdy předmětem byla dodávka
software, framework, vývojového prostředí, testovacích nástrojů či obdobných
dodávek. Minimální výše dodávky musí být 300 000,- Kč.

Forma osvědčení:
i.

osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo

ii.

osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo

iii.

smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení dle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

1.6. DODATEČNÉ INFORMACE
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k jakékoliv části
zadávací dokumentace včetně příloh).

1

Například § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
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Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě stanovené zákonem ode dne doručení žádosti Dodavatele. Dotazy
i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem Dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací
dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny
způsobem, jakým Zadavatel poskytl přístup k zadávací nebo kvalifikační dokumentaci, který umožňuje
dálkový přístup, a to na profilu Zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/it-amp-ts-r-o_376/.
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena osobě
pověřené výkonem Zadavatelských činností uvedenou v části 1.2 této zadávací
dokumentace, a to ve lhůtě nejméně 6 pracovních dní před koncem lhůty pro podání
nabídek: Mgr. Bc. Lukáš Nachtman, ROPRO a.s. – pobočka Plzeň, Samaritská 16, Plzeň
301 00, email: nachtman@ropro.cz.
Zadavatel může poskytnout Dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona.
Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se
Zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je
vyloučen.

1.7. NABÍDKA
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika
dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou
vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po
dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první,
aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel
nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník
sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají
společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování /a to i v případě, že taková adresa bude shodná
se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)/ a kontaktní fyzickou osobu včetně
telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou
plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Subdodavatelé
Dodavatel je v případě, že bude část kvalifikace prokazovat prostřednictvím subdodavatele/
subdodavatelů, povinen zadavateli předložit 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)
až d) zákona a doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem.
Dodavatel je oprávněn část kvalifikačních předpokladů prokázat podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v
chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) Zákona.
Uchazeč za účelem doložení seznamu svých subdodavatelů vyplní tabulku, která tvoří Přílohu č. 4 této
Zadávací dokumentace. Tato příloha bude povinnou součástí nabídky a musí být podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
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1.7.1.

Nabídka a její zpracování

a) Nabídka musí obsahovat v souladu s § 68 zákona návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče v souladu s Obchodním rejstříkem.
b) V nabídce musejí být na Krycím listu uvedeny identifikační údaje o Uchazeči v rozsahu uvedeném
v § 17 písm. d) zákona. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce či
slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem či za Uchazeče v souladu s Obchodním rejstříkem.
c) Všechny dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp.
jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou.
d) Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi Uchazečem a
Zadavatelem. Pokud podává nabídku více Uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v
nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat
tyto Uchazeče při styku se Zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
e) Zadavatel požaduje, aby nabídka Uchazeče byla zpracována v českém či slovenském jazyce.
Bude-li nabídka zpracována v jiném než v českém či slovenském jazyce, bude k nabídce připojen
její úředně ověřený překlad do českého jazyka.
f)

Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či
výměně jednotlivých listů nabídky;

g) Posledním listem nabídky bude prohlášení o počtu listů nabídky podepsané oprávněnou osobou
dodavatele.
h) Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.
i)

Součástí nabídky musí být v souladu s § 68 odst. 3 zákona:


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,



má-li Dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,



prohlášení Uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Vzor čestného prohlášení o těchto skutečnostech je k této zadávací dokumentaci přiložen jako její
Příloha č. 5.

1.7.2.

Lhůta, místo a způsob podání nabídky

Každý Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v listinné podobě, v českém či slovenském jazyce.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně Subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (§ 69 odst. 2 zákona).
Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být Subdodavatelem více Dodavatelů
v tomtéž zadávacím řízení.
Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Dodavateli, nebo je
Subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
Zadavatel všechny nabídky podané takovým Dodavatelem samostatně či společně s jinými Dodavateli
vyřadí. (§ 69 odst. 3 zákona).
Technický informační systém – dodávky
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V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech Dodavatelů.
Lhůta pro podání nabídky: do 15. 9. 2014 do 10:00 hodin.
Místo pro podání nabídky: ROPRO a.s. – pobočka Plzeň, Samaritská 16, Plzeň 301 00
Osobně podané nabídky se přijímají na výše uvedené adrese (ROPRO a.s. – pobočka Plzeň,
Samaritská 16, Plzeň 301 00) v pracovních dnech v pondělí – pátek 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00,
a to mimo poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. dne 15. 9. 2014, kdy lze nabídku doručit
nejpozději do 10:00 hodin středoevropského času. Nabídka musí být zpracována v českém popř.
slovenském jazyce.
Dodavatelé mohou nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou
v bodě 1.7.1 této zadávací dokumentace s tím, že odpovědnost za doručení zásilky obsahující nabídku
ve lhůtě pro podání nabídek zůstává plně na dodavatelích.
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále v písemné podobě a 1x na
vhodném médiu v elektronické podobě (např. CD; musí obsahovat elektronickou formu návrhu
smlouvy v elektronické podobě ve formátu .doc a dále kalkulaci nabídkové ceny), v uzavřené
obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky „Technický informační systém –
dodávky“ a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření
razítky uchazečů či podpisy osob oprávněných jednat jménem uchazeče. Na obálce musí být uvedena
adresa uchazeče, na níž je možné zaslat, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.

1.7.3.

Otevírání obálek

Otevírání obálek se bude konat na adrese zadavatele: ROPRO a.s. – pobočka Plzeň, Samaritská 16,
Plzeň 301 00, dne 15. 9. 2014 v 10:01 hod.
Pokud Zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá. O této
skutečnosti Zadavatel bezodkladně vyrozumí Uchazeče.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 8
zákona):


zástupci Zadavatele,



zástupci administrátora,



členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenované
Zadavatelem, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona,



za každého Dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden
zástupce; zástupce Dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit
oprávnění jednat jménem Dodavatele.

Postup komise při otevírání obálek:
Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná Zadavatelem otevírá obálky podle pořadového
čísla doručení. Komise kontroluje v souladu s ust. § 71 odst. 9 zákona, zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče.
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Dodavatelům přítomným otevírání obálek komise sděluje:
a) identifikační údaje Dodavatele,
b) informaci, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán
oprávněnou osobou,
c) nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
Další obsah nabídky nebude Dodavatelům sdělen. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky,
komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně Dodavatele, jehož nabídka byla komisí
vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení Dodavatele vč. důvodů Zadavatel bezodkladně
písemně oznámí Dodavateli (§ 71 odst. 11 zákona).
O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 odst. 1 zákona). Dodavatelé jsou
oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout a pořídit si z něj výpisy nebo jeho opis.

1.7.4.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání svou nabídkou, činí 90 dnů.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 43 zákona
se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. Zadávací lhůta se prodlužuje Uchazečům, s nimiž může
Zadavatel v souladu se zněním zákona uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4
zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (viz § 43 odst. 3 zákona). Zadávací lhůta se posouvá nebo
neběží v případech uvedených v § 43 odst. 4 a 5 zákona.

1.8. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Osoby oprávněné být při posuzování a hodnocení nabídek jsou:


Členové hodnotící komise,



Zástupce zadavatele



Zástupci poskytovatele dotace jako pozorovatelé,

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 78 odst. 1 písm. b)
zákona, je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky
Dodavatel nabídne výši ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky definovaný v bodě 1.3 této
Zadávací dokumentace v Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj
nejvýhodnější nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění veřejné zakázky.
Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivé nabídkové ceny v Kč bez DPH seřadí
od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč
bez DPH. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí
nabídek los.
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude zadavatel postupovat obdobně § 77 odst. 1 Zákona.
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1.9. OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.9.1.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením
veškerých nákladů, činností, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace
zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Nabídková cena musí být zpracována za celé plnění veřejné zakázky.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny na základě ocenění jednotlivých
položek uvedených v zadávací dokumentaci:
-

nabídková cena celkem bez DPH

-

samostatně DPH

-

nabídková cena celkem včetně DPH

Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v příloze č. 6 a
v Kupní smlouvě, který je přílohou č. 7 Zadávací dokumentace.

1.9.2.

Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu Kupní smlouvy,
který je přílohou č. 7 Zadávací dokumentace.

1.9.3.

Všeobecné smluvní podmínky

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba Smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního
vztahu s vítězem zadávacího řízení a je pro uchazeče závazná.
Uchazeč doplní ve Smlouvě pouze a vždy ta ustanovení, která jsou doplněna o komentář „doplní
uchazeč” podbarvený červenou barvou. Komentář po doplnění svých údajů uchazeč vymaže.
Zadavatel nepřipouští upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

1.9.4.

Další podmínky práva a informace zadavatele

1. Výběrové řízení je realizováno v rámci žádosti o poskytnutí dotací.
2. Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém
řízení.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud uchazeč v nabídce:
a) neprokáže kvalifikaci v rozsahu a způsobem uvedeným v bodě 1.5 zadávací dokumentace,
b) nedoloží dokumenty dle bodu 1.7 a 1.9 zadávací dokumentace v předepsaném rozsahu a
formě,
4. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat v souladu s
§ 58 Zákona.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
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6. V případě zrušení zadávacího řízení bude Zadavatel postupovat v souladu s ustanovením
§ 84 zákona.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat uchazeč o upřesnění nabídky v případě, že bude v nabídce
spatřovat nejasnosti. Toto upřesnění se nesmí týkat změny cenových a technických parametrů a
nesmí měnit nabízené podmínky na veřejnou zakázku.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet Uchazečům podané nabídky.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případnou změnu Subdodavatelů uvedených v nabídce.
10. Dodavatel je povinen řádně vyplnit a podepsat oprávněnou osobou přílohy 1 - 7 této zadávací
dokumentace.
11. Dodavatel je povinen, dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, spolupůsobit při výkonu finanční správy.

1.9.5.

Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:
Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Příloha č. 2

Čestné prohlášení k prokázání vybraných základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3

Čestné prohlášení k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku

Příloha č. 4

Formulář Seznam subdodavatelů

Příloha č. 5

Formulář Nabídková cena a kritéria pro hodnocení vč. položkového rozpočtu

Příloha č. 6

Čestného prohlášení k prokázání § 68 odst. 3 zákona

Příloha č. 7

Návrh Smlouvy

Příloha č. 8

Minimální požadavky na předmět plnění

V Třebívlicích dne ……………………………..

…………………………..………………………………………
Podpis oprávněné osoby zadavatele

Technický informační systém – dodávky

16

ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
PŘÍLOHA Č. 1 - KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název veřejné zakázky: „Technický informační systém – dodávky”
Základní identifikační údaje:
1.1. Zadavatel
název:

it&t s.r.o.

sídlo:

41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice

IČ:

25422731

DIČ:

CZ25422731

zastoupený:

Lubomír Červinský

1.2. Dodavatel
název:
sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
spisová značka, pod kterou je dodavatel veden u příslušného soudu:
bankovní spojení a č. účtu:
osoba oprávněná jednat za dodavatele:
kontaktní osoba:
tel./fax:
e-mail:
2. Oprávněná osoba2 za dodavatele jednat:
Titul, jméno, příjmení :

………………………………………………………………………..

Funkce:

………………………………………………………………………..

Podpis:

………………………………………………………………………..

2

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce Dodavatele. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba.
V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění
(zejména úkony za Dodavatele v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce
Dodavatele na takové listině.
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PŘÍLOHA Č. 2 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ VYBRANÝCH
ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Název veřejné zakázky: „Technický informační systém – dodávky”
Zadavatel: it&t s.r.o., 41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice
Čestně prohlašujeme, že jako uchazeč o výše uvedenou zakázku splňujeme základní kvalifikační
předpoklady dle § 53 odst. 1 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

a) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
b) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
c) který není v likvidaci,
d) který nemá nedoplatky, ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
f) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osob,
g) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
h) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.

V ………………….. dne ……………..

Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: ………………….………………………….

Technický informační systém – dodávky

18

ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
PŘÍLOHA Č. 3 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ EKONOMICKÉ
A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE
Název veřejné zakázky: „Technický informační systém – dodávky”
Zadavatel: it&t s.r.o., 41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice
Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče dle § 50, odst. 1
písm. c) Zákona

obchodní firma / jméno a příjmení3…………………………………………………………………………………
se sídlem / trvale bytem…………………………………………………………………………..……………….…
IČ:………………………………………………..…
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………………………………,
oddíl ……………………………………………,
vložka ……………………………………..…
jejímž jménem jedná: …………………………………………………………………………….…
čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.

V ………………….. dne ……………..

Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: …………………………………………….

3

Identifikační údaje doplní uchazeč dle skutečnosti, zda se jedná o uchazeče – fyzickou či právnickou osobu.
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PŘÍLOHA Č. 4 - FORMULÁŘ SEZNAM SUBDODAVATELŮ
Název veřejné zakázky: „Technický informační systém – dodávky”
Zadavatel: it&t s.r.o., 41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
________________________________________ (název dodavatele), dodavatel o výše uvedenou
zakázku prohlašuje, že na této akci bude spolupracovat s následujícími subdodavateli. Popř.
prohlašuje, že bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě tabulku
proškrtněte):
Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

IČ

Vymezení rozsahu poskytnutí kvalifikace

(Dodavatel může přidat libovolný počet řádků, dle počtu subdodavatelů a ke každému subdodavateli
doloží Smlouvu o subdodávce s vymezením, co bude subdodavatel dodavateli poskytovat, výpis
z obchodního rejstříku a čestné prohlášení – není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných
zakázek)
Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

IČ

Činnost na díle

% podíl
na díle

(Dodavatel může přidat libovolný počet řádků, dle počtu subdodavatelů – uvádí pouze ty
subdodavatele, kteří se budou podílet ve výši 10% a více činnosti na díle)

V ………………….. dne ……………..
Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: …………………………………………….
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PŘÍLOHA Č. 5 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PROKÁZÁNÍ § 68 ODST. 3
ZÁKONA

Název veřejné zakázky: „Technický informační systém – dodávky”
Zadavatel: it&t s.r.o., 41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

obchodní firma / jméno a příjmení4…………………………………………………………………………………
se sídlem / trvale bytem…………………………………………………………………………..……………….…
IČ:………………………………………………..…
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………………………………,
oddíl ……………………………………………,
vložka ……………………………………..…
jejímž jménem jedná: …………………………………………………………………………….…

čestně prohlašuje, že:



předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech (3)
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele:

/ALTERNATIVNĚ/

4

Identifikační údaje doplní uchazeč dle skutečnosti, zda se jedná o uchazeče – fyzickou či právnickou osobu.
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žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních třech (3) letech od
konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele;



má formu akciové společnosti a předkládá seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

/ALTERNATIVNĚ/
nemá formu akciové společnosti;


neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 5 v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.

V ………………….. dne ……………..
Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: …………………………………………….

5

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské
soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
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PŘÍLOHA Č. 6 - FORMULÁŘ NABÍDKOVÁ CENA
Název veřejné zakázky: „Technický informační systém – dodávky”
Zadavatel: it&t s.r.o., 41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
___________________________________ (název dodavatele), dodavatel na výše uvedenou zakázku
prohlašuje, že nabízí provést tuto zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky,
vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za
následujících podmínek:
Nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět
plnění
Samostatně DPH za celý předmět plnění
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH za
celý předmět plnění
 pečlivě prostudoval veškeré dokumenty a technickou specifikaci a porozuměl plně předmětu plnění
a v ceně předmětu plnění zohlednil vše potřebné pro následné náležité dodání kompletního
předmětu plnění. Uchazeč dále prohlašuje, že se seznámil s dokumenty pro plnění zakázky, že je
přezkoumal z hlediska jejich technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace
je úplná a nepožaduje žádné další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
 Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu
předmětu plnění veřejné zakázky. Všechny jednotkové ceny jsou pevné po celou plnění předmětu
plnění veřejné zakázky. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.
V ………………….. dne ……………..

Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče: ………………….………………………….
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PŘÍLOHA Č. 7 - NÁVRH SMLOUVY

KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen „Smlouva“)

„Technický informační systém – dodávky ”
KUPUJÍCÍ:

it&t s.r.o.

Se sídlem:

41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice

Statutární orgán:

Lubomír Červinský, jednatel

IČ:

25422731

DIČ:

CZ25422731

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „kupující“)
a
PRODÁVAJÍCÍ:

(doplní uchazeč)

Se sídlem:

(doplní uchazeč)

Jednající:

(doplní uchazeč)

Zapsán:

(doplní uchazeč)

IČ:

(doplní uchazeč)

DIČ:

(doplní uchazeč)

Bankovní spojení:

(doplní uchazeč)

Číslo účtu:

(doplní uchazeč)

(dále jen „prodávající“)

dále též společně jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu dle § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
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Prohlášení stran
Uvedené smluvní strany prohlašují, že se samy přesvědčily o identitě druhé smluvní strany, taktéž že
její označení uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídá aktuálnímu stavu, že je jim známa nesporná
totožnost a řádné oprávnění osob jednajících za druhou smluvní stranu k tomuto jednání a zároveň si
vzájemně prohlásily, že tyto údaje nejsou dotčeny změnami již uskutečněnými, avšak ještě
nezapsanými v obchodním rejstříku. Zároveň prohlašují, že uzavření této smlouvy je v souladu se
zákonem předepsanými či interně stanovenými pravidly, jakož i v plném zájmu jimi zastupovaných
smluvních stran.
Čl. 1
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

2.

3.

Tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Technický
informační systém – dodávky“, zadávané kupujícím jako zadavatelem podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná
zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění veřejné zakázky vybrána
nabídka prodávajícího.
Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu
nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí
prodávajícímu kupní cenu.
Předmětem smlouvy je dodávka níže uvedeného:
Hardware
Položka

Počet ks

Produkční, vývojový, testovací server a diskové pole s příslušenstvím

1

Vybavení serverovny - datové rozvaděče, klimatizace

1

Klientská zařízení pro vývojáře

5

Obrazovky s vysokým rozlišením pro vývojáře

5

Klientská zařízení pro testery, další členy týmu a ověřovací provoz

10

Aktivní prvky

4

Záložní zařízení UPS

2

Záložní zařízení NAS

1

Archivační zařízení - DAT

1

Wifi - router

2

Firewall s redundancí, antivir

1

Síťové reprografické zařízení formátu A3 se síťovým rozhraním

1

Zařízení pro likvidaci důvěrného materiálu (datové nosiče, tištěný materiál)

1

Smartphone, tablet - iOS

10

Smartphone, tablet - Win, Android

10
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Software
Položka
Framework, vývojové prostředí, testovací nástroje a software

4.

5.

6.
7.

Počet ks
1

Specifikace jednotlivých položek je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy. Jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému užívání předmětu
koupě.
Prodávající se zavazuje, že předmět této Smlouvy je v souladu s právními předpisy, jakož i v
souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a
technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou
vyhovující a dostatečné pro funkčnost předmětu koupě.
Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným a pečlivě
zvážil všechny možné důsledky uzavření této Smlouvy.
Prodávající dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem Smlouvy a zavazuje se jej kupujícímu
předat v termínech stanovených touto Smlouvou.
Čl. 2
DOBA A MÍSTO DODÁNÍ

1.
2.
3.
4.

Prodávající se zavazuje provést dodávku dle článku I. smlouvy 15. 10. 2014.
Místem plnění je pracoviště kupujícího - Přívozní 114, 410 02 Lovosice.
Povinnost prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněna jeho včasným a řádným předáním
kupujícímu.
Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem
převzetí zboží kupujícím.
Čl. 3
KUPNÍ CENA

1.

Kupující se za předmět plnění uvedený v čl. 1. této smlouvy zavazuje prodávajícímu zaplatit
celkovou kupní cenu ve výši:
(doplní uchazeč) Kč bez DPH (slovy (doplní uchazeč))
(doplní uchazeč) Kč DPH v sazbě 21 % (slovy (doplní uchazeč))
(doplní uchazeč) Kč včetně DPH (slovy (doplní uchazeč))
Detailní položková cenová kalkulace je obsahem Přílohy č. 2 a tvoří nedílnou součást této
Smlouvy.

2.
3.
4.

Cena plnění je cenou nepřekročitelnou a nejvýše přípustnou.
Prodávající nese odpovědnost za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnými právními předpisy.
Součástí ceny předmětu koupě jsou veškerá plnění a náklady prodávajícího související s
předmětem plnění, a to zejména služby uvedené v čl. 6 a 11 této smlouvy. Dále jsou součástí
ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale prodávající, jakožto odborník o
nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné a s předmětem koupě bezpodmínečně souvisí.
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Čl. 4
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.

Právo fakturovat vzniká prodávajícímu pouze po akceptaci předmětu koupě na základě
příslušného akceptačních protokolů dle čl. 6.
2. Prodávající je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a kupujícímu předat faktury ve trojím
vyhotovení.
3. Vyúčtování ceny za dodání předmětu koupě provede prodávající na základě daňového dokladu faktury splňující veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
4. Faktury musí obsahovat název a datum podpisu smlouvy, číslo účtu prodávajícího a všechny
údaje uvedené v § 28 odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Společně s fakturou prodávající poskytne kopii předávacího a akceptačního protokolu ohledně
příslušného předmětu plnění, jíž se fakturace týká, podepsaného pověřenými zástupci obou
smluvních stran.
6. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a
daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku kupujícího v souladu s
těmito právními předpisy.
7. Faktura je splatná do 50 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu: it&t
s.r.o., 41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice.
8. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti
nebo není doložena kopií potvrzeného příslušného předávacího a akceptačního protokolu, a
která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté ve Smlouvě s tím, že
doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.
9. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího.
10. Kupující neposkytuje zálohové platby.
Čl. 5
PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
1.

2.

3.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné
pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy takovým způsobem, aby
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení splatnosti jednotlivých
peněžních závazků.
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných
osob, nebo jimi pověřených osob, nebo statutárního orgánu smluvních stran.
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4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají
být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně
doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem či jinou formou prostřednictvím
doručovatelských a kurýrních společností na adresu sídla smluvních stran, není-li stanoveno,
nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v
papírové formě, nebo v elektronické (digitální) formě jako dokument textového procesoru MS
Word verze 2007 a vyšší nebo ve formátu *.pdf na dohodnutém médiu.
Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla, pracoviště a svých zástupců budou o
této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 15 kalendářních dnů.
Prodávající se zavazuje, že odevzdá předmět plnění, jakož i doklady, které se k nim vztahují,
řádně a včas prodávajícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Prodávající bude postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších
znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a postupovat v souladu s
jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy, které kupující
prodávajícímu poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob.
Kupující poskytne prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy.
Prodávající bude specifikovat rozsah částí předmětu koupě, které budou prováděny
subdodavatelem. Prodávající musí v souladu se zákonem subdodavatele identifikovat. Dále se
prodávající zavazuje, že věci dodané prostřednictvím subdodavatele budou v souladu se všemi
podmínkami této Smlouvy. Tímto není dotčena výlučná odpovědnost prodávajícího za
poskytování řádného plnění dle této Smlouvy.
Prodávající se v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů stane osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a plnit veškeré povinnosti, které mu jsou
tímto zákonem uloženy. Tímto nejsou dotčeny ostatní povinnosti prodávajícího vyplývající ze
Smlouvy.
Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu
Smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
minimálně do konce roku 2024, pokud zvláštní právní předpis nestanoví v době trvání tohoto
závazku prodávajícího lhůtu delší. Prodávající je dále povinen označovat veškeré účetní doklady
týkající se plnění dle Smlouvy informací, že se jedná o projekt Operačního programu Podnikání a
inovace, a číslem projektu.
Prodávající je povinen dodržovat pravidla publicity OPPI.
Kupující se zavazuje, že bude na žádost prodávajícího spolupracovat či poskytne součinnost
případným dalším dodavatelům prodávajícího.
Kupující má povinnost převzít předmět koupě v termínu uvedeném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu za zboží v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 1
této Smlouvy.
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Čl. 6
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím
věci nese kupující.
Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva.
Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní
kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu s touto smlouvou.
Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem předání zboží.
Předáním zboží se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokud bude zboží předáváno po částech, podepíší
smluvní strany předávací protokol na každou předávanou část. V takovém případě se úplným
splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky zboží.
Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud je zboží poškozené nebo rozbité.
Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu návod k použití a záruční list.
Prodávající je povinen provést kompletní instalaci a konfiguraci předmětu plnění v místě plnění.
Prodávající je povinen provést zaškolení obsluhy dodávaného plnění a především ověřit před
pověřeným zástupcem kupujícího plnou funkčnost dodávaného plnění. Po provedení těchto
činností a úspěšném ověření plné funkčnosti sepíší kupující s prodávajícím akceptační protokol,
který bude podepsán pověřenými osobami dle čl. 10.
Čl. 7
ZÁRUČNÍ DOBA

1.
2.
3.

Na dodané zboží poskytuje prodávající záruční dobu 48 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet od
okamžiku podpisu akceptačního protokolu.
Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu servis a související
služby, které jsou blíže specifikované v čl. 11 této smlouvy.
Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti
s prováděním záručních oprav či servisních prací, nese v plné výši prodávající.
Čl. 8
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1.

2.

3.

Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč a dále
10 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.
Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti celkové kupní ceny uvedenou v čl. 4 je povinen uhradit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené části celkové kupní ceny za každý
započatý den prodlení.
Nedodrží-li prodávající podmínky poskytovaného servisu a souvisejících služeb dle čl. 11 této
smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu následující smluvní pokuty:
Povinnost prodávajícího

Výše smluvní pokuty

Nedodržení dostupnosti servisu 247365

10 000,- Kč za každý započatý kalendářní den
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prodlení
Nedodržení
dostupnosti
Produkčního,
vývojového a testovacího serveru a
diskového pole s příslušenstvím po 99,999%
času trvání záruky uvedené v čl. 7

20 000,- Kč za každou započatou hodinu
prodlení

Nedodržení reakční doby 1 hod na potvrzení
od ohlášení poruchy kupujícím

10 000,- Kč za každou započatou hodinu
prodlení

Nedodržení lhůty pro provedení servisních
prací

10 000,- Kč za každou započatou jednotku
prodlení:




4.

Lhůty stanovené v hodinách –
jednotkou prodlení je 1 hodina
Lhůty stanovené v pracovních dnech
(„dále jen NBD“) = jednotkou
prodlení je 1 pracovní den
Lhůty stanovení v kalendářních dnech
– jednotkou prodlení je 1 kalendářní
den

Výše uvedené smluvní pokuty je možné v případě závažného porušení povinností prodávajícího
v rámci servisních služeb dle čl. 11 sčítat.
Splatnost smluvních pokut činí 15 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé
smluvní straně.
Čl. 9
NÁHRADA ÚJMY

1.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy v plné výši.

2.

Prodávající odpovídá za způsobenou újmu porušením povinnosti dle této Smlouvy,
opomenutím nebo zásadně nekvalitním dodáním předmětu koupě v plné výši.

3.

Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové
a nemajetkové újmy stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

4.

Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
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Čl. 10
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména
prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
Smluvní strany mají zájem především na smírném řešení sporu. Nebude-li možné vyřešit spor
smírnou cestou, je dána příslušnost věcně a místně příslušného soudu v České republice dle
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
Prodávající odpovídá za dodržování předpisů BOZP vyplývajících z povahy jeho prací.
Dojde-li ke změně statutu prodávajícího, je smluvní strana povinna písemně oznámit tuto
skutečnost kupujícímu ve lhůtě 15 kalendářní dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku.
Kupující je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu změny statutu
druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet následujícím
dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Odpovědnými osobami k podpisu předávacího protokolu jsou:
za prodávajícího:
Jméno a Příjmení:

(doplní uchazeč)

Telefon:

(doplní uchazeč)

Email:

(doplní uchazeč)

za kupujícího:

7.

8.
9.

10.

jméno a příjmení:

Lubomír Červinský

telefon:

+420 602 243 161

e-mail:

cervinsky@it-t.cz

Odpovědné osoby jsou oprávněny v souladu s čl. 6 této Smlouvy předávat a přebírat předmět
Smlouvy a podepisovat za tím účelem předávací a akceptační protokol. Odpovědné osoby
nejsou oprávněny měnit či rušit smluvní vztahy vyplývající z této Smlouvy.
V případě změny odpovědných osob je smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně
písemně ohlásit druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
Kupující je oprávněn uveřejnit na svém profilu celý text Smlouvy (§ 147a zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), za předpokladu, že uveřejnění
nebrání zvláštní právní předpis.
Prodávající je povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předložit kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách
seznam subdodavatelů veřejné zakázky, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z
celkové ceny veřejné zakázky, příp. z ceny veřejné zakázky uhrazené kupujícím v jednom
kalendářním roce. Pokud kupující takové subdodavatele neměl, odevzdá prázdný seznam
subdodavatelů. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 kalendářních dnů přede dnem předložení seznamu
subdodavatelů.
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Prodávající je povinen předem písemně nahlásit jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele
kupujícímu s tím, že kupující je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného
oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv.
Čl. 11
Servisní činnosti prodávajícího (SLA)

1.
2.
3.
4.

Účelem této části smlouvy je stanovení rozsahu podmínek provádění servisní činnosti
prodávajícím, a to na celém předmětu plnění dle čl. 1 této smlouvy.
Servisní činnost provádí prodávající na servisovaných zařízeních v lokalitě, kde provedl instalaci
dle čl. 2 (tzn. on-site)
Poruchou se rozumí jakákoliv technická (např. hardwarová) závada na plnění dodaném
prodávajícím dle čl. 1.
Provedením servisních činností se rozumí např.:
a) oprava či výměna vadných součástek
b) výměna celého vadného hardware
c) odpovídající softwarový zásah (např. aktualizace operačního a aplikačního
software)
d) jakýkoliv jiný odborný způsob provedení
a to tak, aby bylo zajištěno znovu obnovení plné funkčnosti a dostupnosti daného hardware.
Součástí zajištění servisních prací, a to zejména v případě kompletní výměny porouchaného
hardware, je kupující povinen provést rovněž kompletní přesun dat kupujícího na nový
hardware. V případě ztráty dat způsobené technickou závadou hardware odpovídá prodávající
za způsobenou újmu dle čl. 9.

5.

6.
7.

8.

Servisní činnost popsanou v tomto článku provádí prodávající vždy na základě hlášení poruchy
kupujícím. Pro tyto potřeby musí být prodávající dostupný v režimu 365/7/24. Kupující je
oprávněn provádět hlášení telefonicky, emailem či v informačním systému prodávajícího
(konkrétní telefonický a emailový kontakt, či vstupní údaje do informačního systému
prodávajícího, budou sděleny písemně prodávajícím spolu s předáním plnění dle čl. 6).
Prodávající potvrdí požadavek na provedení servisní činnosti kupujícímu nejpozději do jedné
hodiny (60 minut) od provedeného hlášení, a to zasláním vyplněného formuláře „Hlášení
poruchy“ na email kupujícího.
Níže uvedené lhůty pro provedení servisní činnosti začínají běžet od okamžiku potvrzení přijetí
požadavku na provedení servisní činnosti prodávajícím.
Prodávající určuje a plně zodpovídá za stanovení způsobu odstranění poruchy, za stanovení
posloupnosti jednotlivých činností a za stanovení doby, kdy tyto činnosti budou prováděny.
K tomu je kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost. V případě, kdy kupující
nezabezpečí prodávajícímu požadovanou součinnost (např. zpřístupnění servisovaných
zařízení), dochází k odpovídajícímu prodloužení doby pro odstranění poruchy.
Servisní činnost poskytuje prodávající v tomto rozsahu:
a) Produkční, vývojový, testovací server a diskové pole s příslušenstvím
– Prodávající je povinen zajistit dostupnost (tzn. plnou funkčnost)
tohoto hardware po 99,999% času trvání záruky uvedené v čl. 7,
prodávající je povinen v rámci této garance provádět i všechny
obvyklé činnosti související s údržbou či správou daného hardware
– Prodávající je povinen zajistit dostupnost servisu tohoto hardware
v režimu 247365
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10.

– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do 4 hodiny, a to po
dobu záruky uvedené v čl. 7 (tzv. „fix time 4 hodiny“)
b) Vybavení serverovny - datové rozvaděče, klimatizace
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
c) Klientská zařízení pro vývojáře
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
d) Obrazovky s vysokým rozlišením pro vývojáře
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
e) Klientská zařízení pro testery, další členy týmu a ověřovací provoz
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
f) Aktivní prvky
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
g) Záložní zařízení UPS
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
h) Záložní zařízení NAS
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
i) Archivační zařízení – DAT
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
j) WIFI router/přístupový bod (AP)
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
k) Firewall s redundancí, antivir
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
l) Síťové reprografické zařízení formátu a3 se síťovým rozhraním
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
m) Zařízení pro likvidaci důvěrného materiálu (datové nosiče, tištěný materiál)
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
n) Smartphone, tablet – iOS
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
o) Smartphone, tablet - Win, Android
– Prodávající je povinen zajistit servisní činnost do následujícího
pracovního dne (dále jen „NBD“), a to po dobu záruky uvedené v čl. 7
Po provedení servisní činnosti bude pověřenými zástupci kupujícího a prodávajícího sepsán
„Protokol o provedení servisní činnosti“.
Smluvní pokuty za nedodržení lhůt a požadavků definovaných v tomto článku jsou uvedeny
v čl. 8.
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Čl. 12
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo která mají
být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a opačné straně
doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem, či jinou formou registrovaného
poštovního styku, na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, nebude-li stanoveno
nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení se považují za doručená
uplynutím desátého (10) dne po jejich prokazatelném odeslání.
Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž každá ze stran se zavazuje
spravedlivě zvážit návrhy strany druhé.
Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položková technická specifikace zboží a
příloha č. 2 - položková cenová specifikace zboží.
Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají v platnosti a účinnosti. Smluvní strany se v
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým
ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
Smluvní strany při vědomí svých závazků vyplývajících z této smlouvy a v úmyslu být touto
smlouvou plně vázány potvrzují tímto její pravost podpisy osob řádně oprávněných jednat za
příslušnou stranu a současně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána po vzájemné shodě o
jejích náležitostech, dále potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu,
souhlasí s ní a nemají proti ní výhrad. Svými podpisy potvrzují, že smlouva je jejich projevem
pravé, svobodné a vážné vůle a že ji neuzavřely v omylu ani pod pohrůžkou násilí. Na důkaz
pravosti smluvní strany opatřují tuto smlouvu podpisy oprávněných osob, které garantují, že
jsou plně oprávněni tuto smlouvu za smluvní strany platně uzavřít.
Příloha č. 1 - položková technická specifikace zboží
Příloha č. 2 - položková cenová specifikace zboží

V Třebívlicích, dne ……………

V ………………………., dne ……………

…………………………………………………

………………………………………………..

Kupující

Prodávající

Lubomír Červinský

(doplní uchazeč)

jednatel společnosti
it&t s.r.o.
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PŘÍLOHA Č. 1 - POLOŽKOVÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ
(doplní uchazeč)
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PŘÍLOHA Č. 2 - POLOŽKOVÁ CENOVÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ
(doplní uchazeč)

Technický informační systém – dodávky

36

ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
PŘÍLOHA Č. 8 - MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Název veřejné zakázky: „Technický informační systém – dodávky”
Zadavatel: it&t s.r.o., 41115 Třebívlice 27, část obce: Třebívlice

V této příloze jsou uvedeny minimální požadavky na dodání předmětu plnění. Uchazeč je povinen
ve své nabídce předložit detailní specifikaci nabízeného předmětu plnění.
Hardware
Položka

Počet ks

Produkční, vývojový, testovací server a diskové pole s příslušenstvím

1

Vybavení serverovny - datové rozvaděče, klimatizace

1

Klientská zařízení pro vývojáře

5

Obrazovky s vysokým rozlišením pro vývojáře

5

Klientská zařízení pro testery, další členy týmu a ověřovací provoz

10

Aktivní prvky

4

Záložní zařízení UPS

2

Záložní zařízení NAS

1

Archivační zařízení - DAT

1

Wifi-router

2

Firewall s redundancí, antivir

1

Síťové reprografické zařízení formátu A3 se síťovým rozhraním

1

Zařízení pro likvidaci důvěrného materiálu (datové nosiče, tištěný materiál)

1

Smartphone, tablet - iOS

10

Smartphone, tablet - Win, Android

10

Software
Položka
Framework, vývojové prostředí a testovací nástroje, software
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Hardware
PRODUKČNÍ, VÝVOJOVÝ, TESTOVACÍ SERVER A DISKOVÉ POLE
S PŘÍSLUŠENSTVÍM

POČET KUSŮ: 1

Předpokládá se pořízení 3 ks serverů – vývojový, testovací a produkční tak, aby jednotlivé fáze
projektu byly technologicky nezávislé. Data nebudou uložena na serverech, ale na oddělených
úložištích. Infrastruktura serveru je předpokládána s dostupností 99,999 (tohoto bude dosaženo buď
pomocí blade serverů či použitím fault tolerant serverů) a on-site zárukou s fix 4 hodiny. Součástí
dodávky je instalace v místě dodání.
Minimální konfigurace serveru:






2x čtyřjádrový serverový procesor o minimálním výkonu 38 GFLOPS
operační paměť minimálně 24 GB ECC RAM na server
možnost umístění do datového rozváděče 45U/ 800×1000.
fix time 4h s dostupností 24/7, dálková správa
včetně 64 bitového serverového operačního systému, plně kompatibilního s Windows
Serverem 2012 R2 a licencemi pro 15 klientů

Minimální konfigurace datového úložiště:






kapacita diskového prostoru: min. 4 TB s možností rozšíření na min. 8 TB
podpora RAID: 0, 1, 5, 10
pevné disky – min. 8 × SATA HDD, min. 8 x 0,5 TB 7200 ot./min
podpora síťových standardů – 10/100/1000 BASE-T Ethernet
minimálně jedno síťové rozhraní, včetně zálohovacího programového vybavení
kompatibilního se serverovými operačními systémy Windows 2008 a vyšší, Linux, Unix

Minimální konfigurace diskového pole:





kapacita min. 8 TB
rozhraní iSCSI
montáž do racku,
podpora 10Gb Ethernet

Požadavky na servis a záruční doby pro všechny komponenty v rámci serverové infrastruktury a
datových uložišť:



minimální záruka: 48 měsíců
požadavek na odstranění závady (podrobněji v čl. 11 smlouvy): fix time 4 hodiny, dostupnost
servisu 24×7×365 v místě instalace (on site).
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VYBAVENÍ SERVEROVNY - DATOVÉ ROZVADĚČE, KLIMATIZACE

POČET KUSŮ: 1

Z požadavků ve společnosti zavedeného systému managementu bezpečnosti dat, plyne, že je nutné
fyzicky oddělit vývojové, testovací a produkční prostředí. Z tohoto důvodu jsou pořizovány dva
datové rozvaděče a vhodná klimatizace, která i v horkých letních měsících zabezpečí vytvořeni
provozních podmínek pro infrastrukturu dle doporučených požadavků výrobců (teplota okolí). Záruka
48 měsíců, on-site, NBD.

Minimální konfigurace datového rozvaděče:





min. 45U/800×1000
uzamykatelné prosklené nebo kovové dveře
10x zásuvka 230V s ochranou proti přepětí
patchpanel 24 portů cat. 6

Minimální konfigurace klimatizace:









nástěnná
oddělená vnější a vnitřní jednotka
minimální chladící výkon 3.5 kW
objem chlazeného prostoru cca 60 m3
energetická třída A+
automatická regulace teploty na základě údajů z teplotního čidla v místnosti - udržování
nastavené teploty
možnost doplnění o dálkové ovládání a informování o mezních stavech regulované soustavy
pomocí GSM sítě
včetně veškerého instalačního materiálu a samotné instalace.

KLIENTSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO VÝVOJÁŘE

POČET KUSŮ: 5

Toto klientské zařízení pro vývojáře musí poskytovat dostatečný výkon vzhledem ke svému použití. K
tomuto zařízení bude z důvodu ergonomie práce použit kromě vlastního displeje i externí monitor o
dostatečné úhlopříčce pro zobrazení potřebných dat vývojářů. Parametry typu váha či výdrž na
baterie jsou v tomto případě méně významné. Možnost mobility tohoto zařízení byla zvolena z
důvodu možné občasné práce vývojářů přímo u klienta. Mobilní verze toto zařízení je rovněž
environmentálně příznivější než klasické stacionární zařízení. Zařízení musí být plně funkční a
splňovat nároky na výkonnost po celou dobu udržitelnosti projektu a nelze tedy pořídit méně
výkonnou pracovní stanici či „low end“.
Minimální konfigurace notebooku – 4 ks:








Velikost displeje min. 15,6“, formát 16:9, rozlišení min. 1980×1080 bodů, antireflexní
Procesor: minimálně 4 jádra, výkon min. 14 GFLOPS
Výdrž na baterie: min. 3 hodiny
Operační paměť: min. 16 GB RAM, DDR3
Pevný disk: hybridní, min. 1000 GB
Dedikovaná grafická karta s minimální velikostí grafické paměti 2 GB
Porty: minimálně 3x USB, HDMI, VGA
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Síťová karta podporující Gigabit Ethernet
Bezdrátová síťová karta podporující standardy IEEE 802.11n, WiFi 802.11g, WiFi 802.11b
Numerická klávesnice, Touchpad
Brašna
Včetně 64 bitového operačního systému Windows 8 Professional nebo technologicky a
funkčně kompatibilního OS
Balík kancelářských aplikací kompatibilní s MS Office 2013
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD

Minimální konfigurace notebooku – 1 ks:













Velikost displeje min. 11,6“, rozlišení min. 1366×768 bodů
Procesor: minimálně 2 jádra
Výdrž na baterie: min. 3 hodiny
Operační paměť: min. 8 GB RAM, DDR3
Pevný disk: SSD, 256 GB
Porty: minimálně 2x USB 3.0, Mini Display Port
Bezdrátová síťová karta podporující standardy IEEE 802.11n/g/b/a/ac
Touchpad
Brašna
Včetně 64 bitového operačního systému Windows 8 Professional nebo technologicky a
funkčně kompatibilního OS
Balík kancelářských aplikací kompatibilní s MS Office 2013
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD

OBRAZOVKY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO VÝVOJÁŘE

POČET KUSŮ: 5

Vývojové prostředí obecně je značně náročné na prostor na obrazovce, přičemž velmi často vývojář
využívá více otevřených oken najednou, mezi nimiž např. přesouvá různá data. Časté překlikávání
mezi okny vede k větší chybovosti a nepřehlednosti aktuálně prováděné činnosti. Správné ergonomii
práce právě dostatečná plocha monitoru s velkým rozlišením prospívá. S ohledem na
environmentální přístup společnosti budou pořízena zařízení s funkcí dynamického tlumení jasu,
která automaticky pomáhají kontrolovat spotřebu energie a zajistí trvalou úsporu energie.
Minimální konfigurace:











Úhlopříčka min. 23“
Rozlišení min. 1920×1080
Technologie: IPS
Odezva max. 5 ms
Kontrast min. 80000000:1
Svítivost min. 250 cd/m2
Reproduktory
Vstupy: VGA, 2× HDMI, audio analog
Výstupy: sluchátkový
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD
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KLIENTSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO TESTERY, DALŠÍ ČLENY TÝMU A
OVĚŘOVACÍ PROVOZ

POČET KUSŮ: 10

Zařízeni určena pro ostatní členy realizačního tymu se svými požadavky liší od požadavků na zařízení
pro vývojáře. Aktuální vybavení ostatních členů realizačního týmu vzhledem k životnosti a především
nevyhovujícímu výkonu a parametrům již nelze využít při realizaci projektu.
Minimální konfigurace notebooku – 6 ks:
















Velikost displeje min. 15“, formát 16:9, rozlišení min. 1366×768 bodů, antireflexní
Procesor: minimálně dvě jádra
Výdrž na baterie: min. 3 hodiny
Operační paměť: min. 8 GB RAM, DDR3
Pevný disk: min. 500 GB
Grafická karta: integrovaná nebo dedikovaná s dostatečným výkonem pro kancelářské
aplikace
Porty: minimálně 2× USB, VGA, Display port nebo HDMI
Síťová karta podporující Gigabit Ethernet
Bezdrátová síťová karta podporující standardy IEEE 802.11a/b/g/n, BT 4.0
Touchpad
Čtečka paměťových karet
Brašna
Včetně 64 bitového operačního systému Windows 8 Professional nebo technologicky a funkčně
kompatibilního OS
Balík kancelářských aplikací kompatibilní s MS Office 2013
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD

Minimální konfigurace stolního PC komplet - 4 ks:




LCD:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
PC:
o
o
o
o
o
o

Úhlopříčka min. 23“
Rozlišení min. 1920×1080
Technologie: IPS
Odezva max. 5 ms
Kontrast min. 80000000:1
Svítivost min. 250 cd/m2
Reproduktory
Vstupy: VGA, 2× HDMI, audio analog
Výstupy: sluchátkový
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD
Typ skříně - desktop
Procesor: minimálně dvě jádra
Operační paměť: min. 8 GB RAM, DDR3
Pevný disk: min. 500 GB
Grafická karta: integrovaná nebo dedikovaná s dostatečným výkonem pro kancelářské
aplikace
Porty: minimálně 6× USB, VGA, Display port nebo HDMI
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Síťová karta podporující Gigabit Ethernet
Včetně 64 bitového operačního systému Windows 8 Professional nebo technologicky a
funkčně kompatibilního OS
Balík kancelářských aplikací kompatibilní s MS Office 2013
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD

AKTIVNÍ PRVKY

POČET KUSŮ: 4

Z důvodu potřeba zajištění redundantnosti uvedené infrastruktury je nutné, aby prvky zajišťovaly
vysokou propustnost dat a stabilitu. Zejména v rámci testovacího a vývojového prostředí bude
docházet k migracím a přesunům poměrně značných dat. V rámci jejich managementu musí byt
možno nastavení segmentů sítě, upřednostňování aplikačních dat, pokročilý monitoring (predikce
problémů).
Minimální konfigurace:























44 10/100/1000 BASE-T Ethernet portů
48 Gb/s přepínací pole
Funkce Auto MDI/MDIX na všech portech
Bezpečné přepínání metodou store-and-forward
Full/half duplex pro Ethernet/Fast Ethernet
2000 Mb/s full duplex pro Gigabit Ethernet
Vnitřní management
Funkce diagnostiky kabelů
podpora stohování
stackování při rychlosti min. 10Gbit/s
L3 switch
podpora TRILL protokolu
podpora 802.1ab protokolu Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
podpora spuštění skriptu na základě události; podporované typy událostí min. link up/down,
čas, ověření uživatele 802.1x, LLDP
podpora 802.1Q, 802.1p, 802.1d, 802.1w, 802.3ad protokolů
podpora Internet Group Management Protocol (IGMP) v2/v3, Multicast VLAN Registration
(MVR)
propustnost: min. 88Gbps
směrování: min 65Mpps
možnost doplnění o redundatní napájení
ochrana STP (root guard, BPDU guard)
správa CLI (Command Line Interface); lokální konzole a vzdálený přístup
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD
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ZÁLOŽNÍ ZAŘÍZENÍ UPS

POČET KUSŮ: 2

Záloha proti výpadku elektrické energie je jedním ze základních opatřeni pro zajištění dostupnosti
vývojového, testovacího i produkčního serverového prostředí. Požadavek na provedení 19“ je z
důvodu integrace UPS do datového rozvaděče, kde bude umístěna také serverová a komunikační
infrastruktura nutná pro vývoj IS. Výkon UPS je dimenzován s ohledem na potřebnou dobu serveru
pro bezpečné ukončeni všech serverových aplikaci. Komunikační rozhraní LAN namísto RS-232, je
požadováno z důvodu funkčnosti řízení ve virtuálních prostředích.
Minimální konfigurace:







Kapacita min. 3000 VA
technologie: UPS on-line
vstupní napětí: 160-280 V
výstupní napětí: 230 V
komunikační rozhraní LAN
možnost montáže do 19“ rackové skříně



Záruka 48 měsíců, on-site, NBD

ZÁLOŽNÍ ZAŘÍZENÍ – NAS

POČET KUSŮ: 1

Z důvodu zvýšení bezpečnostního perimetru v oblasti zálohování dat, a z hlediska požadavků
zavedeného ISMS, budu data zálohována zabezpečeným způsobem mimo fyzické prostory budovy,
kde bude projekt vývoje realizován. Vzhledem k předpokládanému objemu dat byla naddimenzována
velikost datového prostoru. Z hlediska bezpečnosti zálohovaných dat také jejich ochrana formou RAID.
Jedna se o zálohování, nikoli archivaci, proto byla zvolena technologie NAS.

Minimální konfigurace:





záložní zařízení NAS s 8 ks HDD SAS 2,5“ 500 GB, min. 10 000 RPM, hot-plug
rack mounted
podpora Gbit LAN
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD

ARCHIVAČNÍ ZAŘÍZENÍ – DAT

POČET KUSŮ: 1

Jako doplněk zálohování je také potřeba řešit archivaci dat. Vzhledem k předpokládanému objemu
dat byla zvolena technologie DAT.
Minimální konfigurace:





pásková mechanika, technologie LTO-6
rozhraní – externí SAS
montáž do racku
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD
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WI-FI ROUTER/PŘÍSTUPOVÝ BOD (AP)

POČET KUSŮ: 2

Wi-Fi routery budou spolu se strukturální kabeláži použity na pokrytí internetové a intranetové
konektivity, zejména pro mobilní uživatele či pro zákazníky v případě prezentace systému. Dále budou
sloužit v případě požadavků k vytvoření zcela oddělených segmentů sítě, pro účely testovaní.
Požadavky na úroveň zabezpečeni vychází z analýzy rizik, která je součásti zavedeného ISMS.

Minimální konfigurace:






























4× 10/100/1000 BASE-T Ethernet porty
Funkce Auto MDI/MDIX na všech portech
Možnost tvorby logů o síťovém provozu
Vestavěný firewall
dvou-rádiový (provoz v pásmu 2,4GHz a 5GHz současně)
min. 2x2MIMO
max. vysílací výkon 23dBm v pásmu 2,4GHz (automatické omezení dle platné legislativy)
max. vysílací výkon 23dBm v pásmu 5GHz (automatické omezení dle platné legislativy)
administrátorský přístup HTTPS, SSH, CLI
možnost označit provoz 802.1Q na základě ESSID
možnost označit provoz 802.1Q na základě přihlášeného uživatele
podpora 802.11h
podpora 802.11d
podpora WMM
podpora WPA2-PSK/AES
podpora WPA2-Enterprise/AES
podpora WEP
podpora ověřování uživatelů Radius
podpora ověřování uživatelů v interní databázi kontroleru
oddělená administrace hostovských přístupů
podpora detekce RogueAP
podpora eliminace RogueAP (nemožnost připojení na detekované RogueAP)
podpora ochrany vlastnich ESSID
počet ESSID: min. 8 na rádio
v případě výpadku přístupového bodu s funkcí virtuálního kontroleru jeho funkci automaticky
přebírá jiný přístupový bod
min. 1x 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45); auto MDI/MDIX
WiFi certifikace pro 802.11a/b/g/n
možnost migrace AP na HW kontroler
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD

FIREWALL S REDUNDANCÍ, ANTIVIR

POČET KUSŮ: 1

Firewall bude sloužit pro bezpečné připojení k internetu a ochranu před vnějšími útoky (antivir,
detekce útoků). Redundance je nutná kvůli trvalému zajištění připojení externích uživatelů, testerů a
zákazníků.
Minimální konfigurace:


min. 20x gigabitových portů, RJ45 na jednotku

Technický informační systém – dodávky

44

ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE












redundatní zapojení (mod active-active, active-passive, clustering)
propustnost firewallu min 2500 Mbps
propustnost IPsec VPN (512 byte packets) min. 450 Mbps
propustnost SSL-VPN min. 300 Mbps
konfigurace až 10 virtuálních firewall
uživatelské VPN (IPsec SSL) bez omezení počtu uživatelů a pořizování dodatečných licencí
update databází AV, IPS ze strany výrobce bez zásahu administrátor
inspekce SSL protokolu
možnost provozovat firewall jako bezdrátový controller
Funkčnost IPS, Antivirus, Antispam, Webfilter, DLP senzor, Aplikační kontrola, Endpoint
kontrola
Záruka 48 měsíců, on-site, NBD

SÍŤOVÉ REPROGRAFICKÉ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3 SE SÍŤOVÝM
ROZHRANÍM

POČET KUSŮ: 1

Pořizování dat a komunikace v rámci společnosti striktně využívá elektronické podoby. Výstupy z
projektů jsou však dle častých požadavků klientů realizovány v tištěné podobě. Zařízení bude sloužit
také k digitalizaci (skener) potřebných vstupů ve společnosti, které nebyly pořízeny v elektronické
formě – soulad s cíli projektu, migrace dat v elektronické podobě. Zařízení bude rovněž sloužit k
testování TIS z hlediska finálního tiskového výstupu. Záruka 48 měsíců, on-site, NBD.
Minimální konfigurace:
Kopírování




elektrostatický laserový kopírovací proces
rozlišení kopírování alespoň 600 x 600 dpi
formát originálů - A5–A3.




rozlišení tisku min. 1 200 x 1 200 dpi
duplexní tisk.

Tisk

Skenování



barevné i černobílé
rozlišení skenování min. 600 × 600 dpi.

Systém zařízení









systémová paměť min. 1 GB
systémový pevný disk min. 100 GB
rozhraní např. 10-Base-T/100-Base-T/1000 -Base-T Ethernet;
USB 2.0,
síťové protokoly TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP,
SNMP, http
typy rámců Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
gramáž papíru 60–300 g/m2
automatický duální podavač
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ZAŘÍZENÍ PRO LIKVIDACI DŮVĚRNÉHO MATERIÁLU (DATOVÉ
NOSIČE, TIŠTĚNÝ MATERIÁL)

POČET KUSŮ: 1

Toto zařízení je potřebné z důvodu zajištění odpovídající likvidace citlivých informací a obchodních
dat, které budou vznikat v průběhu projektu. Z důvodu zamezení úniku citlivých dat bude u tohoto
zařízení vyžadována certifikace NBÚ. Zařízení musí být schopno zlikvidovat nejen tištěné výstupy, ale i
CD, DVD či paměťové karty. Záruka 48 měsíců, on-site, NBD.
Minimální konfigurace:







skartace min. 8 listů papíru 70 g/m2
utajení dle vyhlášky NBÚ č. 528/2005 Sb., min. typ 3 (pro tajné)
objem odpadové nádoby min. 15 l
skartace kreditní (paměťové) karty, CD i DVD
zpětný chod při přeplnění papírem
signalizace plné odpadové nádoby

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ – SMARTPHONE A TABLETY S IOS

POČET KUSŮ: 10

V současné době je mobilita klíčový prvek úspěšného podnikání. Právě z tohoto důvodu TIS
předpokládá možnost použití i na mobilních zařízeních. V rámci projektu budou pořízená zařízeni
sloužit pro testování a vývoj produktu, včetně jeho demonstrace u klientů (udržitelnost – obchodní
fáze). Pro účely testování je potřeba využít zařízení na všech hlavních platformách, přičemž důležité
je provádět testování na nehomogenním zařízení (ať už z hlediska výkonu či např. rozlišení displeje
apod.)
Minimální konfigurace:




8× mobilní telefon s operačním systémem iOS 7
o Displej 4“, rozlišení 1136 × 640 bodů
o Paměť min. 16 GB
o Podpora datových přenosů v mobilních sítích: GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA,
HSUPA
o Wi-Fi, Bluetooth
o Záruka: 48 měsíců
2× tablet s operačním systémem iOS 7
o Displej min. 8", rozlišení 2048 × 1536 bodů
o Paměť min. 32 GB
o Procesor s 64 bitovou architekturou a dvěma jádry
o Podpora Wi-Fi, Bluetooth
o Integrovaný 3G modul s podporou datových přenosů v mobilních sítích: GPRS, EDGE,
UMTS (3G), HSDPA, HSUPA
o Váha: max. 0,5 kg
o Záruka: 48 měsíců

Technický informační systém – dodávky

46

ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ – SMARTPHONE A TABLETY S OS
WINDOWS MOBILE A ANDROID

POČET KUSŮ: 10

V současné době je mobilita klíčový prvek úspěšného podnikání. Právě z tohoto důvodu TIS
předpokládá možnost použití i na mobilních zařízeních. V rámci projektu budou pořízená zařízeni
sloužit pro testování a vývoj produktu, včetně jeho demonstrace u klientů (udržitelnost – obchodní
fáze). Pro účely testování je potřeba využít zařízení na všech hlavních platformách, přičemž důležité
je provádět testování na nehomogenním zařízení (ať už z hlediska výkonu či např. rozlišení displeje
apod.)
Minimální konfigurace:










1× mobilní telefon s operačním systémem Windows Mobile 8, větší displej
o Displej min. 4,5“, rozlišení 1280 × 768 bodů
o Podpora datových přenosů v mobilních sítích: GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA,
HSUPA
o Wi-Fi, Bluetooth
o Záruka: 48 měsíců
1× tablet s operačním systémem Windows Mobile 8
o Displej min. 8", rozlišení 1280 × 800 bodů
o Procesor s minimálně dvěma jádry
o Podpora Wi-Fi, Bluetooth
o Integrovaný 3G modul s podporou datových přenosů v mobilních sítích: GPRS, EDGE,
UMTS (3G), HSDPA, HSUPA
o Váha: max. 0,5 kg, záruka: 48 měsíců
2× mobilní telefon s operačním systémem Android 4.2 nebo novější
o Displej min. 5,2“, rozlišení 1920 × 1080 bodů
o Podpora datových přenosů v mobilních sítích: GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA, LTE
o Wi-Fi, Bluetooth
o Záruka: 48 měsíců
5× mobilní telefon s operačním systémem Android 4.4
o Diplej min. 4“, rozlišení 480 × 800
o Podpora datových přenosů v mobilních sítích: GPRS, EDGE, UMTS (3G), HSDPA,
HSUPA
o Wi-Fi, Bluetooth, GPS
o Nárazuodolný, certifikace IP67
o Záruka: 48 měsíců
1× tablet s operačním systémem Android 4.2 nebo novější
o Displej min. 8", rozlišení 1280 × 800 bodů
o Procesor s minimálně dvěma jádry
o Podpora Wi-Fi, Bluetooth
o Integrovaný 3G modul s podporou datových přenosů v mobilních sítích: GPRS, EDGE,
UMTS (3G), HSDPA, HSUPA
o Váha: max. 0,5 kg, záruka: 48 měsíců
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POČET KUSŮ: 1

Pro zrychlení a zefektivnění vývoje vlastního produktu požaduje Zadavatel dodávku vhodných
frameworků s následujícím minimálním rozsahem požadavků:





knihovny pro grafické rozhraní systému,
podpora pro komunikaci se systémy inteligentní elektroinstalace,
aplikační logika pro workflow,
vývojové a testovací prostředí vč. sady testovacích scénářů.

Minimální požadavky na grafický engine:
 grafické knihovny,
 knihovny pro napojení na logiku aplikace,
 funkčnost v běžně dostupných webových prohlížečích (Internet Explorer, Firefox, Chrome),
 knihovny pro vizualizaci grafů,
 konfigurovatelná podoba výstupu,
 výstup ve formě obrazových souborů pro mobilní zařízení,
 knihovny pro tisk,
 podpora automatického generování výstupů do běžných formátů dokumentů,
 podpora současné práce z více tenkých klientů,
 dodaný engine bude minimálně obsahovat dokumentaci k public metodám určeným pro
napojení na systém Zadavatele.
Minimální požadavky na mobilní aplikaci:
Nativní mobilní aplikací je myšlen tlustý klient umožňující vzdálenou online práci se serverovou částí
systému Zadavatele.









aplikační platforma umožňující jednotnou implementaci aplikační logiky pro
nejfrekventovanější systémy (iOS 7 a vyšší, Android 4 a vyšší, Windows Mobile 8 a vyšší)
sada knihoven pro komunikaci se serverovou částí grafického engine, která musí obsahovat
minimálně následující funkcionalitu:
o dynamické stahování obrazových dat přímo ze serveru,
o metody pro download výstupů ve formě PDF,
sada knihoven práci s mobilním zařízením s následujícími kritérii:
o udržování aktuálních informací mezi serverovou částí a mobilním zařízením –
dynamická aktualizace změn,
o spravování autentizace uživatelů.
podpora šifrované komunikace se serverovou částí,
možnost uživatelské definice šablon grafického prostředí a tvorba vlastních prvků,
datová vrstva umožňující jednotnou komunikaci s nativními databázemi mobilních platforem
(iOS 7 a vyšší, Android 4 a vyšší, Windows Mobile 8 a vyšší),
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primární podpora tabletů, základní funkcionalita i na mobilních telefonech,
podpora logování výjimek a uživatelských akcí do serverové části systému,
generování výstupů do formátů podporovaných mobilními zařízeními,
podpora pro automatizované testování funkčnosti

Minimální požadavky na knihovny pro helpdesk:
 podpora propojení se CRM – informace o zákaznících,
 kompletní podpora workflow požadavku – ticketu,
 možnost delegování úkolu – ticketu na jiného operátora.
Minimální požadavky na knihovny pro fakturace:
 generování zálohové faktury,
 generování daňového dokladu,
 konfigurovatelná adresa a bankovní spojení vystavitele,
 možnost nahrání vlastního loga vystavitele pro fakturu,
 konfigurovatelné číslování faktur,
 možnost elektronického podepsání faktury včetně administrace podpisového klíče,
 zasílání faktury objednateli e-mailem,
 možnost úpravy workflow vystavovaných zálohových faktur a daňových dokladů
Minimální požadavky na knihovny pro energetický dispečink:
 vzdálené spojení se systémy inteligentní elektroinstalace,
 propojení s vyššími systémy – GPS, mapové podklady,
 přímé propojení do CRM – informace o zákaznících,
 sběr a vyhodnocování dat – telemetrie.
Software:
 MS Visual Studio 2013 nebo technologicky a funkčně kompatibilní + licence pro 5 uživatelů.
 MS System Center 2012 R2 nebo technologicky a funkčně kompatibilní + licence pro 10
uživatelů
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