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Zadávací dokumentace
Název veřejné zakázky:

„Informační systém pro dohled nad hazardními
hrami - JŘSU“
Preambule:
Tato nadlimitní veřejná zakázka na služby je zadávána v nadlimitním režimu, v jednacím řízení
s uveřejněním podle § 61 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“ či „Zákon“), (dále jen „Zadávací řízení“). Veřejná zakázka je uveřejněna v elektronickém
nástroji E-ZAK pod systémovým číslem P18V00000307 (dále též „Veřejná zakázka“).
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1.

Identifikační údaje Zadavatele

Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
E-mail:
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
za zadavatele:
Internetová adresa profilu zadavatele 1:
Internetová adresa profilu zadavatele 2:
Kontaktní osoba zadavatele:

Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
00006947
CZ00006947
xzeaauv
verejne.zakazky@mfcr.cz
ČNB, Praha 1, č. ú.: 3328-001/0710
Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel odboru 70
https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
profil NEN 1
Kontaktním útvarem Ministerstva financí ve
věcech souvisejících s touto Veřejnou
zakázkou je odbor 66 - Veřejné zakázky.

(dále také jen „Zadavatel“ nebo „MF“)

2.

Úvodní ustanovení

2.1
Tato zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“) představuje soubor zadávacích podmínek
stanovených v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v Zadávacím řízení. Součástí této
zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy ve struktuře níže uvedené.
2.2
Veřejná zakázka navazuje na zadávací řízení veřejné zakázky „Informační systém pro dohled
nad hazardními hrami“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-011714 (dále
pouze jako „předchozí zadávací řízení“), které bylo zrušeno podle § 127 odst. 1 Zákona. Podmínka
použití jednacího řízení s uveřejněním je proto splněna na základě § 60 odst. 2 Zákona.
2.3
Zadavatel ve smyslu § 61 odst. 3 Zákona nahradil odeslání oznámení o zahájení zadávacího
řízení odesláním výzvy k podání předběžné nabídky. Zadavatel v předchozím zadávacím řízení
provedl posouzení kvalifikace a výzvu k podání předběžné nabídky odeslal všem dodavatelům,
kteří v předchozím zadávacím řízení podali nabídku a prokázali kvalifikaci. Předběžnou nabídku
může podat pouze účastník zadávacího řízení, který byl vyzván k podání předběžné nabídky.
2.4
V případě společné účasti dodavatelů v předchozím zadávacím řízení je přípustné podání
předběžné nabídky opět pouze při společné účasti všech dodavatelů, kteří v přechozím zadávacím
řízení společně podali nabídku.
2.5

Zadavatel ve smyslu § 61 odst. 3 Zákona nestanovil minimální technické požadavky.

2.6
Tato zadávací dokumentace je uveřejněna v plném rozsahu na profilu zadavatele na
internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/contract_display_2721.html , a to ode dne odeslání výzvy
k podání předběžných nabídek.
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM40452760/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-40452760
1
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2.7
Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci výslovně neuvedené se řídí Zákonem
a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2.8
Zadavatel uvádí, že na zpracování všech částí zadávací dokumentace se podílela osoba
odlišná od zadavatele: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., IČO: 03630919, se sídlem Na
vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3.

3.

Předmět Veřejné zakázky

Předmět Veřejné zakázky
3.1
Předmětem této veřejné zakázky je návrh, vývoj, dodávka a implementace informačního
systému pro dohled nad hazardními hrami, který bude spravovat data a údaje v oblasti regulace
hazardních her. Předmětem této veřejné zakázky je dále následné zajištění podpory, údržby a rozvoje
tohoto informačního systému, a to po dobu 5 let od dokončení díla. Detailní vymezení předmětu
veřejné zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 ZD - Návrh smlouvy, Příloze č. 1.1 ZD - Technická
dokumentace, Příloze č. 1.2 ZD - Analytická dokumentace, Příloze č. 1.3 - Popis migrace dat, Příloze
1.4 ZD - Realizace díla, Příloze č. 1.5 ZD - Servisní služby a Služby rozvoje (dále vše společně jako
„Návrh Smlouvy“).
3.2
Předmětem této veřejné zakázky není dodávka hardware. Implementace informačního
systému pro dohled nad hazardními hrami bude provedena na hardware, který zajistí Zadavatel na
vlastní náklady. Specifikace hardwarové infrastruktury je uvedena v Příloze č. 1.1 ZD – Technická
dokumentace a je pro dodavatele závazná.
Rozdělení Veřejné zakázky na části
3.3

Veřejná zakázka není rozdělena na části podle § 35 Zákona.

Klasifikace předmětu Veřejné zakázky
3.4
Zadavatel vymezil předmět Veřejné zakázky prostřednictvím jednotného klasifikačního
systému pro Veřejné zakázky následovně:
Kódy CPV:
• 72000000-5
a podpora
• 48810000-9
• 72230000-6
• 72268000-1
• 72261000-2
• 72263000-6
• 72260000-5
• 72253200-5
• 48311100-2
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Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet
Informační systémy
Vývoj programového vybavení na zakázku
Dodávka programového vybavení
Podpora programového vybavení
Implementace programového vybavení
Služby programového vybavení
Systémová podpora
Systémy pro správu dokumentů

č.j.: MF-20033/2018/66-5
Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky
3.5

Zadavatel se rozhodl neuveřejnit výši předpokládané hodnoty Veřejné zakázky.

4.

Doba a místo plnění Veřejné zakázky

Doba plnění Veřejné zakázky
4.1

Doba plnění Veřejné zakázky je stanovena v Návrhu smlouvy.

Místo plnění Veřejné zakázky
4.2
Místem plnění je území České republiky. Zadavatel však nijak neomezuje účast zahraničních
dodavatelů.

Zadavatel již provedl posouzení kvalifikace v předchozím zadávacím řízení. Dodavatelé proto v tomto
navazujícím zadávacím řízení kvalifikaci neprokazují (při podání předběžné či finální nabídky).
Z tohoto důvodu jsou následující čl. 5 až 10 ZD provedeny méně výraznou barvou písma, aby bylo
zřejmé, že se pro účely přípravy předběžné či finální nabídky neuplatní. Tímto není dotčeno
ustanovení 21.1 ZD tj. předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci před uzavřením
smlouvy ani povinnost Dodavatele upozornit na změnu kvalifikace podle § 88 Zákona.
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Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
5
6
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11.

Obchodní, technické a jiné smluvní podmínky

11.1

Obchodní, technické a jiné smluvní podmínky jsou stanoveny v Návrhu smlouvy.

11.2 Dodavatel nepředkládá do předběžné ani finální nabídky Návrh Smlouvy. Návrh smlouvy
bude vyplněn před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. Dodavatel je však povinen do
finální nabídky předložit písemné čestné prohlášení, že Návrh smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.
V případě postupu podle odst. 12.3 ZD je Zadavatel oprávněn dodatečně požadovat toto čestné
prohlášení i u předběžné nabídky, nebude-li již její součástí.
11.3 Zadavatel doporučuje, aby dodavatel požadované čestné prohlášení učinil použitím
a podpisem Přílohy č. 2 ZD – Krycího listu nabídky, případně alespoň převzal stanovený text.
11.4 Technické podmínky jsou detailně stanoveny v Příloze č. 1.1 ZD - Technická dokumentace,
Příloze č. 1.2 ZD - Analytická dokumentace, Příloze č. 1.3 - Popis migrace dat, Příloze 1.4 ZD Realizace díla, Příloze č. 1.5 ZD - Servisní služby a Služby rozvoje.
11.5 Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) Zákona požaduje, aby v případě společné účasti
více dodavatelů nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku odpovědnost společně
a nerozdílně.

12.

Další podmínky Zadavatele

12.1 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli předložení dokladů prokazujících, že
nabízené plnění splňuje minimální či nabídnuté požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.
Zadavatel v takovém případě bude postupovat dle § 46 odst. 1 Zákona. Zadavatel je oprávněn takto
postupovat i ve vztahu k předběžné nabídce.
12.2 Zadavatel si podle předchozího odstavce především vyhrazuje právo požadovat po dodavateli
objasnění nabídky ve formě detailní specifikace návrhu řešení plnění dodatečným vyplněním Přílohy
č. 9 ZD - Pomocná tabulka pro výpočet Nákladů na pořízení a provoz technické infrastruktury.
12.3 Zadavatel si ve smyslu § 61 odst. 8 Zákona výslovně vyhrazuje, že nemusí o předběžných
nabídkách jednat a může zadat veřejnou zakázku již na základě předběžné nabídky. V takovém
případě se čl. 13 ZD použije již na předběžné nabídky.

13.

Hodnocení nabídek

Způsob zpracování nabídkové ceny
13.1 Nabídkovou cenou se rozumí jednotkové ceny nabízené dodavatelem za jednotlivé položky
předmětu Veřejné zakázky:
a) Celková cena za provedení díla podle bodu 6.1.1 Návrhu smlouvy (povinně s členěním na dílčí
ceny za realizaci etapy 1A, 1B a etapy 2),
b) Cena za změny díla podle bodu 6.1.2 Návrhu smlouvy – 1 člověkoden,
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c) Cena za poskytování Servisních služeb podle bodu 6.1.3 Návrhu smlouvy – 1 kalendářní
měsíc,
d) Cena za poskytování Služeb rozvoje podle bodu 6.1.4 Návrhu smlouvy – 1 člověkoden.
(vše dále pouze jako „Nabídková cena“).
13.2 Nabídková cena bude zpracována v Kč bez DPH a zaokrouhlena na maximálně dvě desetinná
místa.
13.3 Dodavatel je povinen uvést v nabídce Nabídkovou cenu za veškeré jednotlivé položky
předmětu Veřejné zakázky. Neuvedení jedné či více položek Nabídkové ceny ve finální nabídce
povede k vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
13.4 Zadavatel stanoví následující závazná pravidla pro zpracování Nabídkové ceny. Porušení
jednoho či více pravidel stanovených v tomto odstavci ve finální nabídce povede k vyloučení
dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
a) Nabídková cena za položku Celková cena za provedení díla (podle odst. 6.1.1 Návrhu
smlouvy) nesmí překročit výši 120 000 000 Kč bez DPH;
b) Nabídková cena za 1 člověkoden položky Cena za změny díla bez DPH (podle odst. 6.1.2
Návrhu smlouvy) nesmí překročit výši 16 000 Kč;
c) Nabídková cena za 1 člověkoden položky Cena za poskytování Služeb rozvoje bez DPH (podle
odst. 6.1.4 Návrhu smlouvy) nesmí překročit výši 16 000 Kč;
d) Nabídková cena za 1 člověkoden položky Cena za změny díla bez DPH (podle odst. 6.1.2
Návrhu smlouvy) se musí rovnat Nabídkové ceně za 1 člověkoden poskytování Služeb rozvoje
bez DPH (podle odst. 6.1.4 Návrhu smlouvy);
e) Nabídková cena za poskytování Servisních služeb bez DPH (podle odst. 6.1.3 Návrhu smlouvy)
za období 12 měsíců nesmí překročit výši 15% z Celkové ceny za provedení Díla bez DPH;
f) Dodavatel není oprávněn nabídnout nulovou hodnotu u jedné či více položek Nabídkové
ceny.

Pravidla pro hodnocení nabídek
13.5 Finální nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, konkrétně podle výše
nákladů životního cyklu veřejné zakázky postupem stanoveným v odst. 13.6 ZD (dále pouze jako
„Výše nákladů životního cyklu“).
13.6 Předmětem hodnocení bude Výše nákladů životního cyklu vypočtená jako součet celkové
nabídkové ceny dodavatele v Kč včetně DPH 7 zpracované podle odst. 13.8 ZD (dále jen „Celková
nabídková cena“) a celkové výše nákladů na pořízení a provoz technické infrastruktury stanovené
podle odst. 13.10 ZD. Výše nákladů životního cyklu veřejné zakázky se tedy vypočte podle
následujícího vzorce:
NŽC = CNC + CNTI
„NŽC” = Výše nákladů životního cyklu,

DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7
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„CNC“ = Celková nabídková cena,
„CNTI“ = Celková výše nákladů na pořízení a provoz technické infrastruktury.
13.7 Finální nabídky dodavatelů budou seřazeny podle vypočtené Výše nákladů životního cyklu od
nejnižší po nejvyšší, přičemž nejlépe bude hodnocená finální nabídka s nejnižší Výší nákladů životního
cyklu.

Celková nabídková cena
13.8

Celková nabídková cena se vypočte podle následujícího vzorce:
CNC = (E1A+E1B+E2+Z*1000+S*60+R*2000)*1,21
„CNC“ = Celková nabídková cena,
„E1A“ = Nabídková cena bez DPH za realizaci díla v rozsahu etapy 1A,
„E1B“ = Nabídková cena bez DPH za realizaci díla v rozsahu etapy 1B,
„E2“

= Nabídková cena bez DPH za realizaci díla v rozsahu etapy 2,
(součet hodnot E1A+E1B+E2 představuje Celkovou cenu za provedení Díla podle
bodu 6.1.1. Návrhu smlouvy)

„Z“

= Nabídková cena bez DPH za 1 člověkoden poskytování Služeb změny Díla podle
bodu 6.1.2 Návrhu smlouvy

„S“

= Nabídková cena bez DPH za 1 kalendářní měsíc poskytování Servisních služeb podle
bodu 6.1.3 Návrhu smlouvy,

„R“

= Nabídková cena bez DPH za 1 člověkoden za poskytování Služeb rozvoje podle bodu
6.1.4 Návrhu Smlouvy,

„1000“ = Předpokládaný počet člověkodnů poskytování Služeb změny Díla,
„60“

= Předpokládaný počet měsíců poskytování Servisních služeb,

„2000“ = Předpokládaný počet člověkodnů poskytování Služeb rozvoje,
„1,21“ = Koeficient DPH.

Náklady na pořízení a provoz technické infrastruktury
13.9 Zadavatel se rozhodl při hodnocení nabídek zohlednit náklady, které by mu vznikly
v souvislosti se zajištěním provozu Informačního systému pro dohled nad hazardními hrami, pokud
by byl realizován podle návrhu dotyčného dodavatele. Pro účely hodnocení nabídek Zadavatel
stanovil níže uvedené referenční sazby jako měsíční provozní náklady zahrnující pořízení
a maintenance hardware a infrastrukturního software (včetně virtualizace a operačních systémů),
služby datového centra, síťovou konektivitu a provozní personál zabezpečující technickou správu i
výkon a řízení provozních procesů. Referenční sazby byly stanoveny na základě údajů z metodiky
renomované mezinárodní poradenské společnosti.
13.10 Celková výše nákladů na pořízení a provoz infrastruktury se vypočte podle následujícího
vzorce:
CNTI = R0+R1+R2+R3+R4+R5
R0 = M0*(2400*LS0 + 4800*LR0+1450*WS0+2900*WR0+4*GBS0+8*GBR0)
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R1 = M1*(2400*LS1 + 4800*LR1+1450*WS1+2900*WR1+4*GBS1+8*GBR1)
R2 = M2*(2400*LS2 + 4800*LR2+1450*WS2+2900*WR2+4*GBS2+8*GBR2)
R3 = M3*(2400*LS3 + 4800*LR3+1450*WS3+2900*WR3+4*GBS3+8*GBR3)
R4 = M4*(2400*LS4 + 4800*LR4+1450*WS4+2900*WR4+4*GBS4+8*GBR4)
R5 = M5*(2400*LS5 + 4800*LR5+1450*WS5+2900*WR5+4*GBS5+8*GBR5)
„CNTI“ = Celková výše nákladů na pořízení a provoz infrastruktury v Kč,
„LSx“ = Požadovaný maximální počet core Linux neredundantní pro období „x“ za všechna
prostředí,
„LRx“ = Požadovaný maximální počet core Linux redundantní pro období “x“ za všechna prostředí,
„WSx“= Požadovaný maximální počet core Windows neredundantní pro období „x“ za všechna
prostředí,
„WRx“= Požadovaný maximální počet core Windows redundantní pro období „x“ za všechna
prostředí,
„GBSx“= Požadovaný maximální počet jednotek GB disky neredundantní pro období „x“ za všechna
prostředí,
„GBRx“= Požadovaný maximální počet jednotek GB disky redundantní pro období „x“ za všechna
prostředí,
„Mx“ = Počet měsíců daného období „x“,
„x“

= Určení období, ke kterému se daná hodnota vztahuje, „x“ nabývá následujících hodnot:
„0“ = rok provozu pouze Release 1, počet měsíců 5,
„1“ = první rok provozu celého řešení se zahrnutím Release 1 a Release 2, počet měsíců 12,
„2“ = druhý rok provozu celého řešení se zahrnutím Release 1 a Release 2, počet měsíců 12,
„3“ = třetí rok provozu celého řešení se zahrnutím Release 1 a Release 2, počet měsíců 12,
„4“ = čtvrtý rok provozu celého řešení se zahrnutím Release 1 a Release 2, počet měsíců 12,
„5“ = pátý rok provozu celého řešení se zahrnutím Release 1 a Release 2, počet měsíců 12,

„2400“ = měsíční náklady v Kč včetně DPH stanovené Zadavatelem na pořízení a provoz 1 core Linux
neredundantní,
„4800“ = měsíční náklady v Kč včetně DPH stanovené Zadavatelem na pořízení a provoz 1 core Linux
redundantní,
„1450“ = měsíční náklady v Kč včetně DPH stanovené Zadavatelem na pořízení a provoz 1 core
Windows neredundantní,
„2900“ = měsíční náklady v Kč včetně DPH stanovené Zadavatelem na pořízení a provoz 1 core
Windows redundantní,
„4“= měsíční náklady v Kč včetně DPH stanovené Zadavatelem na pořízení a provoz 1 GB disky
neredundantní,
„8“= měsíční náklady v Kč včetně DPH stanovené Zadavatelem na pořízení a provoz 1 GB disky
redundantní.
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13.11 V případě rozporu mezi Nabídkovou cenou a Celkovou nabídkovou cenou, či jiným
odvozeným číselným údajem v nabídce dodavatele, jsou rozhodující údaje uvedené v Nabídkové
ceně. Zadavatel si v tomto případě vyhrazuje přepočítat Celkovou nabídkovou cenu, popřípadě jiný
odvozený číselný údaj. Tento postup Zadavatele není důvodem k vyloučení dodavatele.

Mimořádně nízká nabídková cena
13.12 Zadavatel stanoví, že Nabídkovou cenu za 1 člověkoden položky Cena za změny díla bez DPH
(podle odst. 6.1.2 Návrhu smlouvy) a Nabídkovou cenu za 1 člověkoden poskytování Služeb rozvoje
bez DPH (podle odst. 6.1.4 Návrhu smlouvy) nižší než 5 600 Kč bude považovat za mimořádně nízkou
nabídkovou cenu. Zadavatel bude v takovém případě postupovat podle § 113 odst. 4 ZZVZ. Uvedená
částka byla stanovena na základě Přehledu obvyklých cen ICT prací uveřejněných Ministerstvem
vnitra (hranice dolního kvartilu blended rate ponížená o 20%).

14.

Zpracování předběžné nabídky

14.1 Zadavatel stanoví, že dodavatel není povinen podat předběžnou nabídku. I v takovém
případě bude pozván k jednání a bude následně oprávněn podat finální nabídku (samozřejmě pouze
za předpokladu, že Zadavatel nevyužije své oprávnění podle odst. 12.3 ZD).
14.2 Dodavatel v předběžné nabídce již neprokazuje splnění kvalifikace. Splnění kvalifikace bylo
posouzeno v předchozím zadávacím řízení.
14.3 Zadavatel doporučuje, aby předběžná nabídka dodavatele byla řazena v souladu s
následujícím členěním:
a) Řádně vyplněný Krycí list nabídky podle odst. 14.4 ZD;
b) Řádně vyplněný Návrh řešení plnění podle odst. 14.5 ZD;
c) Přehled jednotkových cen za Doplňující licence, maintenance a subskripce podle odst. 14.7
ZD (Zadavatel doporučuje využít Přílohu č. 6 ZD);
d) Seznam poddodavatelů;
e) Nepovinné dokumenty (např. produktové listy výrobků, certifikáty).
14.4 Dodavatel je povinen do předběžné nabídky předložit řádně vyplněnou Přílohu č. 2 ZD – Krycí
list nabídky, když je povinen vyplnit veškerá žlutě podbarvená pole. Dodavatel není oprávněn
zasahovat do vzorců stanovených v Krycím listu nabídky. Dodavatel se zprostí povinnosti vložit do
nabídky řádně vyplněnou Přílohu č. 2 ZD – Krycí list nabídky pouze v případě, kdy zajistí splnění odst.
14.6 jiným vhodným (a srozumitelným) způsobem. Pravidla pro vyplnění Krycího listu nabídky jsou
uvedena přímo v něm a v odst. 3.4 Návrhu řešení plnění.
14.5 Dodavatel je povinen do předběžné nabídky předložit řádně vyplněnou Přílohu č. 3 ZD –
Návrh řešení plnění. Pokyny k vyplnění jsou stanoveny přímo v tomto dokumentu a dodavatel je
povinen pokyny respektovat. Z dodavatelem vyplněných údajů musí zřetelně a jednoznačně vyplývat,
že dodavatelem nabízené plnění předmětu Veřejné zakázky splňuje veškeré požadavky a technické
podmínky předmětu Veřejné zakázky požadované Zadavatelem. Dodavatel je povinen předložit návrh
řešení, které je způsobilé po technické stránce zajistit fungování Informačního systému pro dohled
nad hazardními hrami.
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14.6 Dodavatel je povinen v předběžné nabídce uvést veškeré údaje, které vstupují z jeho strany
do hodnocení nabídek, tj. veškeré složky Celkové nabídkové ceny a veškeré údaje nezbytné pro
stanovení Celkové výše nákladů na pořízení a provoz technické infrastruktury.
14.7 Dodavatel je povinen v předběžné nabídce uvést přehled jednotkových cen za doplňující
licence, maintenance a subskripce použitého proprietárního a open source software ve smyslu bodu
6.1.5 Návrhu smlouvy. Tento přehled musí obsahovat jednotkové ceny u veškerého Proprietárního a
Open source software podle bodu 11.6 a 11.7 Návrhu smlouvy, který Dodavatel uvedl ve svém
Návrhu řešení plnění. Zadavatel doporučuje využít Přílohu č. 6 ZD - Přehled jednotkových cen za
Doplňující licence, maintenance a subskripce. Tyto jednotkové ceny samostatně nevstupují do
hodnocení nabídek. Dodavatel požadované údaje do předběžné nabídky předkládá pouze za účelem
případného budoucího využití bodu 6.1.5 Návrhu smlouvy.
14.8 Dodavatel je v povinen předložit seznam poddodavatelů, které hodlá při plnění veřejné
zakázky využít, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Zadavatel
doporučuje využít Přílohu č. 7 ZD – Seznam poddodavatelů.
14.9 Dodavatel v předběžné nabídce nepředkládá vyplněnou Přílohu č. 9 ZD - Pomocná tabulka
pro výpočet Nákladů na pořízení a provoz technické infrastruktury (dále i jako „Pomocná tabulka“).
Tuto tabulku může Dodavatel využít při přípravě nabídky. Pokud Dodavatel do předběžné nabídky
zároveň předloží vyplněný Krycí list nabídky a vyplněnou Pomocnou tabulku, Zadavatel nebude
k údajům v Pomocné tabulce přihlížet. Důvodem tohoto ustanovení ZD je skutečnost, že Krycí list
nabídky obsahuje souhrnné maximální hodnoty jednotlivých cenových jednotek (oproti konkrétnímu
řešení lze do hodnot v Krycím listu nabídky zahrnout i rezervu).
14.10 Dodavatel v předběžné nabídce v Návrhu řešení plnění již neuvádí tabulky 3.1.8, 3.2.5 a 3.3.5
(tj. tabulky s kalkulací požadavků na výpočetní výkon a diskové prostory). Pokud dodavatel do
předběžné nabídky zároveň předloží vyplněný Krycí list nabídky a do Návrhu řešení plnění dotyčné
tabulky uvede (nebo je v předběžné nabídce ponechá z předchozího zadávacího řízení), Zadavatel
nebude k údajům v tabulkách přihlížet.
14.11 Všechny stránky předběžné nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů, které by mohly
Zadavatele uvést v omyl.
14.12 Předběžná nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří
odborné názvy, údaje a doklady ve slovenském jazyce).
14.13 Zadavatel nepřipouští podmiňovat předběžnou nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než
jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
14.14 Porušení povinností stanovených v tomto článku ZD povede k vyloučení dodavatele z účasti
v zadávacím řízení pouze, jestliže se Zadavatel podle odst. 12.3 ZD rozhodne, že nebude o
předběžných nabídkách jednat a že zadá veřejnou zakázku již na základě předběžné nabídky.
Zadavatel je však i v tomto případě oprávněn využít postupu podle § 46 Zákona.

15.

Forma a způsob podání předběžné nabídky

15.1 Nabídku je možné podat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/contract_display_2721.html.
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15.2 Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské příručce“
na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.
15.3 Nabídka bude dodavatelem vložena v elektronické podobě do elektronického nabídkového
listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti
a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně Zadavatele před
uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Dodavatel přitom postupuje podle
dispozic Zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného Zadávacího řízení.
15.4 Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na internetové adrese
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

16.

Průběh jednání o předběžných nabídkách

16.1 Detaily průběhu případného jednání o předběžných nabídkách budou stanoveny ve výzvě
k jednání o nabídkách.
16.2 Zadavatel předpokládá, že předmětem případného jednání o předběžných nabídkách budou
nedostatky v jednotlivých předběžných nabídkách, příp. problematické části zadávacích podmínek.
16.3

Cílem jednání s dodavateli je zlepšení předběžných nabídek ve prospěch zadavatele.

16.4

Zadavatel si vyhrazuje oprávnění v průběhu jednání změnit zadávací podmínky.

17.

Zpracování finální nabídky

17.1 Požadavky zadavatele na obsah finální nabídky jsou totožné s požadavky na zpracování
předběžné nabídky podle čl. 14 ZD (vyjma odst. 14.14 ZD).
17.2 Zadavatel v případě potřeby upraví tuto část zadávacích podmínek v návaznosti na proběhlé
jednání o nabídkách.

18.

Forma a způsob podání finální nabídky

18.1 Nabídku je možné podat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/contract_display_2721.html .
18.2 Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské příručce“
na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.
18.3 Nabídka bude dodavatelem vložena v elektronické podobě do elektronického nabídkového
listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti
a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně Zadavatele před
uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění. Dodavatel přitom postupuje podle
dispozic Zadavatele, uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného Zadávacího řízení.
Stránka 18 z 21

č.j.: MF-20033/2018/66-5
18.4 Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na internetové adrese
http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.

19.

Lhůta pro podání nabídek

19.1 Lhůta pro podání předběžných a finálních nabídek bude stanovena ve výzvě k podání
předběžné nabídky a v případné výzvě k podání finální nabídky. Změna konce lhůty pro podání
předběžných či finálních nabídek bude prováděna ve vysvětleních zadávací dokumentace.
19.2 Nabídka musí být doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené podle
předchozího odstavce. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel.

20.

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

20.1

Dodavatel je oprávněn požádat Zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

20.2 Zadavatel stanovuje povinnost požádat o vysvětlení zadávací dokumentace písemně.
Dodavatel doručí žádost nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle § 98 odst. 1 písm. a)
Zákona, tj. nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání předběžných nabídek.
Stejná lhůta se uplatní i před uplynutím lhůty k podání finálních nabídek. Pokud dodavatel žádost
doručí později, není Zadavatel povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace.
20.3 Zadavatel je oprávněn zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit i bez předchozí
žádosti dodavatelů.
20.4 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena písemně v elektronické
podobě
prostřednictvím
elektronického
nástroje
E-ZAK
https://mfcr.ezak.cz/contract_display_2721.html nebo datové schránky (ID xzeaauv). Zadavatel
doporučuje doručit kopii žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace také na e-mail:
verejne.zakazky@mfcr.cz.
20.5 Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní stejným
způsobem jako zadávací podmínku, která byla vysvětlena, změněna nebo doplněna, tj. na profilu
Zadavatele, a případně také prostřednictvím formulářů v případě postupu podle § 212 odst. 4
Zákona. Zadavatel nebude vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace poskytovat
adresně, tzn. ani dodavatelům, kteří písemně požádali o poskytnutí nebo vysvětlení zadávací
dokumentace nebo o zasílání stejnopisů vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.
20.6 Pravidlem dle předchozího odstavce není dotčena skutečnost, že elektronický nástroj E-ZAK
dodavateli, který je přiřazen k Veřejné zakázce, automaticky odesílá upozornění na vysvětlení
zadávací dokumentace. Zadavatel nezodpovídá za to, zda jsou přiřazenému dodavateli doručovány
notifikace z elektronického nástroje E-ZAK do jeho e-mailové schránky.
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21.

Další podmínky pro uzavření smlouvy

21.1 Zadavatel bude od vybraného dodavatele jako podmínku pro uzavření smlouvy požadovat
předložení:
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již Zadavatel nemá
k dispozici,
b) kopie pojistné smlouvy podle bodu 12.4 Návrhu smlouvy.
21.2 U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, Zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li údaje o skutečném majiteli výše
uvedeným postupem zjistit, Zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence
obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle předchozího písmene k vybranému
dodavateli, je-li vybraný dodavatel právnickou osobou; těmito doklady jsou zejména:
1.
2.
3.
4.

22.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
seznam akcionářů,
rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Závaznost zadávací dokumentace

22.1 Veškeré informace, údaje, podmínky a požadavky stanovené v zadávací dokumentaci
vymezují závazné zadávací podmínky Zadavatele pro účast dodavatele v Zadávacím řízení. Tyto
zadávací podmínky Zadavatele a podmínky a požadavky stanovené kogentně Zákonem je dodavatel
povinen plně a bezvýhradně akceptovat při zpracování a podání své finální nabídky a v průběhu jeho
účasti v Zadávacím řízení.
22.2 Neakceptování zadávacích podmínek Zadavatele a podmínek a požadavků stanovených
kogentně Zákonem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení
účastníka Zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona. Výjimku tvoří požadavky Zadavatele
na formální úpravu nabídky, které mají pouze doporučující charakter.

23.

Další podmínky a práva Zadavatele

23.1

Veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém jazyce.

23.2 Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u Zadavatele jako součást dokumentace
o Zadávacím řízení.
23.3

Náklady spojené s účastí v Zadávacím řízení nese každý dodavatel sám.
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23.4

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit Zadávací řízení podle § 127 Zákona.

23.5

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka Zadávacího řízení podle § 48 Zákona.

23.6

Veřejná zakázka není rozdělena na části podle § 35 Zákona.

23.7

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 Zákona.

23.8

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu podle § 40 Zákona.

23.9

Zadavatel nepožaduje jistotu podle § 41 Zákona.

23.10 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost údajů nebo dokladů poskytnutých
účastníkem Zadávacího řízení u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout
veškerou potřebnou součinnost.
23.11 Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
23.12 Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a dalšími
obecně závaznými právními předpisy.

24.

Seznam příloh

Příloha č. 1:
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Příloha č. 3:
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Příloha č. 1.2:
Příloha č. 1.3:
Příloha č. 1.4:
Příloha č. 1.5:
Krycí list nabídky
Návrh řešení plnění

Příloha č. 6:
Příloha č. 7:

Přehled jednotkových cen za Doplňující licence, maintenance a subskripce (VZOR)
Seznam poddodavatelů (VZOR)

Příloha č. 9:

Pomocná tabulka pro výpočet Nákladů na pořízení a provoz technické
infrastruktury
Výčet provedených změn oproti předchozímu zadávacímu řízení
Informace poskytnuté dodavatelům v předchozím zadávacím řízení

Příloha č. 10:
Příloha č. 11:
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Technická dokumentace
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Popis migrace dat
Realizace díla
Servisní služby a Služby rozvoje

