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Podpis:

Název veřejné zakázky:

Dodávka HW pro technologickou základnu

Veřejná zakázka
podle výše předpokládané hodnoty:
Druh veřejné zakázky:

nadlimitní

Druh zadávacího řízení:

otevřené

Věstník veřejných zakázek
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Předběžné oznámení uveřejněno dne:

642217
14. 7. 2016

dodávky

Odůvodnění je zpracováno v souladu s Vyhláškou č. 232/2012 (dále jen „vyhláška“) a obsahuje:
A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky
B. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
C. Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3 vyhlášky
D. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek podle § 4 vyhlášky
E. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle § 5 vyhlášky
F. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
G. Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného
zadavatele podle § 1 vyhlášky č. 232/2012
Realizace této VZ na dodávku nezbytné techniky
1.
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky
naplněny:

pro navýšení výpočetního výkonu a kapacity
technologické základny, generační obměny HW a
to včetně SAN prvků, zálohování a rozšíření LAN

Veřejný zadavatel popíše své potřeby pro řádné zajištění svěřených
úkolů.

2.
Popis předmětu veřejné zakázky:
Veřejný zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky.

3.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky
a potřeb zadavatele
Veřejný zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace předmětu
veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.

4.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Veřejný zadavatel vymezí , kdy bude veřejná zakázka splněna, buď
konkrétním datem , nebo časovým úsekem.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka
hardware, nového, nepoužitého technického
zařízení, včetně související dokumentace.
Předmět této veřejné zakázky je rozdělen na části
dle § 98 ZVZ.
Hardwarem pořizovaným v rámci části A veřejné
jsou servery, disková pole, pevné disky, optické
a síťové přepínače, zálohovací pásková knihovna
a bezpečnostní brána (firewall).
Hardwarem pořizovaným v rámci části B veřejné
jsou síťové přepínače, záložní zdroje energie,
servery, datové úložiště, PC sestavy, laserové
tiskárny, serverová skříň, vysoce výkonné
počítačové sestavy, forensní kity, grafické karty,
dekryptovací nástroje, LCD monitory a USB flash
tokeny.
Poptávaný HW bude základním stavebním
kamenem, jenž umožní navýšení výpočetního
výkonu a kapacity datových úložišť stávajícího
technického vybavení a spolu s implementovaným
customizovaným SW budou tvořit technologickou
základnu pro podporu činnosti Finančního
analytického útvaru. Cílem je implementace
inovačních technologií, jež umožní detailní
a pokročilou analýzu dat, vytěžovaných informací
a jejich vizualizaci v oblastech legalizace výnosů
z trestné činnosti, mezinárodních sankcích a také
v menšinové části při odhalování financování
terorismu.
Předpokládané přínosy koncového řešení např.
zahrnují zkrácení průměrné doby šetření jednoho
případu z 2 – 3 měsíců na 1,5 – 2 měsíce, čímž
bude dosaženo zkrácení až o jednu čtvrtinu
průměrné doby šetření. Navrhované řešení navíc
umožňuje zavést monitoring změn během vlastního
analytického procesu nad zpracovanými datovými
zdroji, což lze vyjádřit jako tzv. pokročilou analýzu.
Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné
zakázky: 12/2016

B. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012
1.
Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem
uvedeným podle § 1 vyhlášky ( odůvodnění účelnosti VZ
pro účely předběžného oznámení – tabulka A):

Změna předpokládaného termínu oproti
zveřejněnému v Oznámení předběžných informací
(původně: 11-12/2015, nově: 12/2016)

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, v souladu s § 84 ZVZ.
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek.

2.

Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s
plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění Zadavatel nepřipouští varianty nabídky
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné
zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní
veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující
účelnost veřejné zakázky

C. Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky
na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

1.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam
významných služeb:
Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota
všech významných služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

2.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
seznamu techniků nebo technických útvarů.
Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení
seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.

3.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
popisu technického vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo
vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.

4.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení
kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem
nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení
kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti
a výzkumu.

5.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele
nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v
obdobném
postavení
a
osob
odpovědných

za poskytování příslušných služeb:
Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení
o vyšším stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou, nebo
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři roky.

6.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění
zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném
postavení.

-

7.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních
a technických zařízení, které bude mít dodavatel
při plnění veřejné zakázky k dispozici.

D. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné
zakázky na služby podle § 4 vyhlášky č. 232/2012
1.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.

2.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.

3.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny
veřejné zakázky.

4.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.

5.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než
0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky
za každý den prodlení.

6.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou
faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

7.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení
obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky
a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým
potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné
zakázky.

E. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
č. 232/2012
Technická podmínka
Odůvodnění technické podmínky
Požadované

minimální

parametry

vycházejí

z Důvodem je jednotná správa, servis a společná báze

budoucího využití hardware - navýšení výpočetního
výkonu a kapacity datových úložišť stávajícího
serverového výpočetního parku Zadavatele a zajištění
provozu a bezpečnosti výpočetních pracovišť, a to při
zachování kompatibility se stávající provozovanou
technikou Zadavatele.
Zadavatel požaduje u všech poptávaných serverů
procesory s podporou:
o
provozu 64 bitové verze operačního systému
nebo virtualizační platformy,
o
virtualizační technologie Intel-VT-x.
Požaduje dále servery s podporou virtualizace
a je nutno mít možnost aktivovat v BIOSu tzv. „DEP –
Data Execution Prevention“.

znalostí problematiky zařízení společné platformy.
- Zadavatel nyní provozuje všechny servery od
jednoho výrobce, společnosti Hewlett Packard, a
jedná se o typy HP DL380 G5 a jeden HP DL360
G8. Důvodem je jednotná správa, servis a společná
báze znalostí problematiky těchto serverů.
- Pro potřeby ukládání dat využívá Zadavatel
několik stávajících diskových polí. Opět i v tomto
případě je jednotný vendor a to opět společnost
Hewlett-Packard. Disková pole jsou připojena do
SAN infrastruktury optickými spoji FC. Jedno
diskové pole, které slouží pro zálohování, je
připojeno prostřednictvím SAS rozhraní přímo k
serveru.
- Použitá SAN infrastruktura je založena na SAN
přepínači řady HP FC 1142 SR.
- Pro zálohování slouží diskové pole HP
StorageWorks MSA60 a pásková knihovna HP
MSL 4048 FC TL s jednou mechanikou LTO-4.
Pásková knihovna je připojena do SAN
infrastruktury prostřednictvím jednoho optického
FC rozhraní. Diskové pole je připojeno
prostřednictvím
rozhraní
SAS
přímo
k
zálohovacímu serveru.

F. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky
č. 232/2012
Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Jediným a základním hodnotícím kritériem pro zadání
veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ
nejnižší nabídková cena v Kč s DPH.
Zadavatel provede hodnocení tak, že nabídky seřadí
podle výše nabídkové ceny v Kč s DPH dle výše ceny
od nabídky s nejnižší cenou po nabídku s nejvyšší
cenou. Nejlépe bude hodnocena nabídka obsahující
nejnižší nabídkou cenu.

Zadavatel vychází z podkladů v Závěrečné zprávě
realizace projektu „Informační a komunikační
strategie na období 2016-2020“, kde jsou
kvalifikovaně stanoveny předpokládané ceny dle
aktuálních cenových nabídek širokého spektra
dodavatelů a výrobců.

G. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012
(jen u významné zakázky dle § 156 odst. 3 zákona)

Hodnota

Odůvodnění

