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Preambule

Zadavatel zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním zadávací dokumentace na profilu
Zadavatele podle § 214 ZZVZ, která je zároveň Výzvou k podání nabídek a vyzývá neomezený počet
dodavatelů k podání nabídky.

1.1 Jazyk komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli
Veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli, stejně jako mezi dodavateli a Zadavatelem
bude probíhat v českém jazyce.

1.2 Účel zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“) je vypracována jako podklad pro podání nabídek
dodavatelů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
podle ZZVZ.
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ. Podáním
nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel zadávací podmínky, včetně všech jejich příloh
a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním
nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích
podmínkách a bude se jimi řídit.

1.3 Kontaktní osoba Zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s tímto zadávacím řízením je Mgr. Andrea Krátošková,
Oddělení veřejných zakázek, e-mail: verejnezakazky@spcss.cz.

1.4 Elektronický nástroj E-ZAK
Veškeré úkony Zadavatele v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li Zadavatel výslovně jinak. Zadavatel doporučuje, aby
i dodavatelé v rámci zadávacího řízení prováděli veškeré úkony prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického
nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji
E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně,
zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání
elektronického podpisu jsou dostupné na https://mfcr.ezak.cz/manual.html.
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Předmět plnění veřejné zakázky

2.1 Předmět a účel veřejné zakázky
Předmětem tohoto zadávacího řízení uzavření rámcové dohody na dodání datových rozvaděčů a jejich
komponentů pro technologie ICT, která bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení
na dobu určitou 48 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí smlouvy na dodávky.
Zadavatel požaduje dodávku a instalaci níže uvedených typů rozvaděčů do datových sálů:
1) Výpočetní

datový

rozvaděč

(dále

jen

„VDR“)

pro

umístění

ICT,

datových

a telekomunikačních zařízení, vč. patch panelů pro horizontální rozvody strukturované
kabeláže.
V každém ze dvou datových sálů zadavatel požaduje 83 ks výpočetních datových
rozvaděčů (VDR) ve 4 řadách po 17 kusech a v 1 řadě po 15 kusech (řada se sloupy).
2) Síťový datový rozvaděč (dále jen „SDR“), určený pro ukončení prvků metalické a optické
kabeláže a umístění síťových aktivních prvků.
V každém ze dvou datových sálů zadavatel požaduje 2 ks sítových rozvaděčů (SDR)
a v každém sále WAN po 1ks o rozměrech (š x h x v) 600 mm x 600 mm x 2000 mm.
Výška všech SDR bude 2000 mm bez podstavce s plně využitelnými 42U pozicemi.
Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách této zadávací
dokumentace (dále také jen „ZD“), zejména v Příloze č. 1 ZD – Technická specifikace předmětu
plnění, v Příloze č. 2 ZD – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky
a v Příloze č. 3 ZD – Návrh Rámcové dohody
Účelem zadávacího řízení je v souladu s § 131 a násl. ZZVZ uzavření rámcové dohody (dále také
„smlouva“) na dobu určitou 48 měsíců s jedním dodavatelem, který se v rámci provedeného
hodnocení umístí na prvním nejlépe hodnoceném místě.

2.2 Zadávání dílčích zakázek
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců.
Zadavatel předpokládá zadávání dílčích veřejných zakázek na základě objednávek (dále jen „dílčí
smlouvy“) v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb
zadavatele.
Objemy jednotlivých dílčích smluv nejsou předem určené. Modelový koš uvedený v Příloze č. 2 ZD
– Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky stanoví pouze
předpokládaný odběr (objem plnění) pro účely hodnocení nabídek. Zadavatel nebude vázán k odběru
žádného povinného objemu plnění.

2.3 Příznačná označení
Zadavatel konstatuje, že v zadávací dokumentaci, zejména pak v Příloze č. 1 ZD a v Příloze č. 2 ZD
používá příznačná označení. Zadavatel však zdůrazňuje, že nepožaduje dodání zboží od určitého
dodavatele nebo výrobce, ale pouze popisuje svůj stávající stav, s nimž musí být předmět této
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veřejné zakázky kompatibilní.
Pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu uvedených
v popise, pak u každého takového odkazu Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

2.4

Požadavky Zadavatele
Legislativní a jiné požadavky

Zadavatel požaduje, aby zřízení a poskytování Dodávky datových rozvaděčů pro technologie
ICT bylo v souladu s platnými a účinnými normami a zákony dle příslušné legislativy České
republiky a Evropské unie.

Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů
Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o střetu zájmů“) se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení nebo
jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci,
obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu
zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní
společnosti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého
prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů.
Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že on,
ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), neporušil
požadavek § 4b Zákona o střetu zájmů. Dodavatel je oprávněn využít vzor formuláře, který je
přílohou zadávací dokumentace – Příloha č. 8 – Vzor – Čestné prohlášení ke střetu zájmů.

2.5 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Zadavatel vymezil v oznámení o zahájení tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky její předmět
dle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:
Hlavní kód CPV

Název

32540000-0

Rozvaděče

3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky v Kč bez DPH a zároveň maximální nepřekročitelná
hodnota plnění je 5 000 000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ, jako předpokládaná
výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích.
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Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Předpokládaná doba plnění
Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou 48 měsíců od účinnosti
rámcové dohody. Předpokládaný termín zahájení plnění je ihned po uzavření rámcové dohody.
Termín plnění, resp. dodání zboží včetně instalace bude nejdéle 3 týdnů od účinnosti dílčí smlouvy.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zadavatele na adrese Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p., se sídlem Na Vápence 915/14, Praha 3, PSČ 130 00 a objekt na adrese Čsl. armády
č.p. 1060, Zeleneč, okres Praha – východ, PSČ 250 91.

5

Kvalifikace dodavatelů

5.1

Kvalifikace dodavatele

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
1. prokáže základní způsobilost dodavatele;
2. prokáže profesní způsobilost dodavatele;
3. prokáže splnění technické kvalifikace;
za dále uvedených podmínek

5.2 Podmínky základní způsobilosti
Způsobilým je dodavatel, který

Způsob prokázání splnění

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před
zahájením
zadávacího
řízení
pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží;

a)

Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby. Jeli členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak také každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby a osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele;
Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
Podává-li
nabídku
pobočka
závodu
české
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
tato právnická osoba, každý člen statutárního
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Způsob prokázání splnění

orgánu této právnické osoby, osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

b)

Potvrzení příslušného finančního úřadu
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v a ve vztahu ke spotřební dani čestné
evidenci
daní
zachycen
splatný
daňový prohlášení
dodavatele,
z něhož
nedoplatek;
jednoznačně
vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále jednoznačně
vyplývá splnění tohoto
na veřejné zdravotní pojištění;
kvalifikačního předpokladu.

d)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále Potvrzení
příslušné
okresní
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní sociálního zabezpečení.
politiku zaměstnanosti;

e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné
nucená správa podle jiného právního předpisu prohlášení v případě, že dodavatel není
nebo není v obdobné situaci podle právního řádu v obchodním rejstříku zapsán.
země sídla dodavatele;

správy

Dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v nabídce v prostých kopiích a může je nahradit čestným
prohlášením (dodavatel je oprávněn využít vzoru, který je přílohou této zadávací dokumentace Příloha č. 5 – Vzor – Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti) podle
§ 53 odst. 4 ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ
nebo může dodavatel základní způsobilosti prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 ZZVZ.

5.3

Podmínky profesní způsobilosti

Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který
předloží
a)

Způsob prokázání splnění

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
takové evidence vyžaduje.
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní
způsobilost nevyžadují.
Dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v nabídce v prostých kopiích a může je nahradit čestným
prohlášením (dodavatel je oprávněn využít vzoru, který je přílohou této zadávací dokumentace Příloha č. 5 – Vzor – Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti) podle
§ 53 odst. 4 ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ
nebo může dodavatel základní způsobilosti prokázat také předložením výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 ZZVZ.
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5.4 Podmínky prokázání technické kvalifikace
Zadavatel požaduje kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání odborných schopností
a zkušeností dodavatele, které pokládá za nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.
Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje předložit:
1.

seznam významných dodávek;

2.

vzorky výrobků určených k dodání

za dále uvedených podmínek.

Seznam významných dodávek
Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje
předložení seznamu významných dodávek (dále také jen „Významné dodávky“) poskytnutých
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele.
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení realizoval minimálně 3 Významné dodávky (zakázky) v následujícím rozsahu:
a) 1 Významná dodávka obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky,
tj. dodávka a instalace datových rozvaděčů pro datová centra, a to v minimální finančním
objemu 2 000 000,00 Kč;
b) 2 Významné dodávky obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky,
tj. dodávka a instalace datových rozvaděčů pro datová centra, a to v minimální finančním
objemu 1 500 000,00 Kč.
K prokázání kritérií technické kvalifikace Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil
seznam Významných dodávek, jehož vzor je uveden v příloze této Dokumentace – Příloha č. 6 –
Formulář – Seznam Významných dodávek, z jehož obsahu bude zřejmé, že výše uvedená kritéria
technické kvalifikace dodavatel splňuje. V seznamu Významných dodávek uvede dodavatel všechny
údaje, ze kterých bude jednoznačně zřejmé, že dodavatel kritéria technické kvalifikace splňuje
(označení Významné dodávky, obsahová náplň provedené Významné dodávky, označení objednatele
Významné dodávky a kontaktní osoba objednatele a apod.).
Zadavatel může ve smyslu § 79 odst. 1 ZZVZ považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou,
pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné
zakázky.
Toto kritérium technické kvalifikace splní dodavatel i v případě, že se jedná o Významné dodávky,
které
•

probíhaly i po zahájení zadávacího řízení nebo

•

stále probíhají,

za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (dodavatel je povinen
prokázat, že v rámci Významné dodávky již bylo dodavatelem poskytnuto plnění v Zadavatelem
požadovaném rozsahu a kvalitě).
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Toto kritérium technické kvalifikace splní dodavatel i v případě, že se jedná o Významné dodávky
zahájené dříve než v posledních 3 letech před zahájeném zadávacího řízení, pokud Významné
dodávky
•

byly v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení dokončeny nebo

•

probíhaly i po zahájení zadávacího řízení nebo

•

stále probíhají,

za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (dodavatel je povinen
prokázat, že v rámci Významné dodávky již bylo dodavatelem poskytnuto plnění v Zadavatelem
požadovaném rozsahu a kvalitě).
Za Významnou dodávku lze pro účely prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace považovat
výhradně takovou Významnou dodávku, jejíž realizace nebyla objednatelem předčasně ukončena
(zejména odstoupením od smlouvy) z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností na straně
dodavatele.

Vzorky výrobků určených k dodání
Zadavatel k prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ požaduje
předložení vzorků výrobků určených k dodání. Zadavatel požaduje vzorky u vybraných položek, které
jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné
zakázky.

K posouzení

a ověření

souladu

minimálních

technických

parametrů

dle

zadávací

dokumentace dodavatel předloží následující vzorky:
1.

Pořadové číslo 1 - VDR (š x h x v) 800 x 1200 x 2000;

2.

Pořadové číslo 1.1 - Skříň pro servery včetně ventilovaných dveří, zadní vertikálně dělené;

3.

Pořadové číslo 1.2 - Bočnice k VDR 2000 x 1200 mm, nasouvací, horizontálně dělená;

4.

Pořadové číslo 1.3 - Podstavec š x v 800 x 100 mm;

5.

Pořadové číslo 1.4 - Bočnice podstavce 1200 x 100 mm;

6.

Pořadové číslo 1.5 - Sada pro spojení VDR v řadě;

7.

Pořadové číslo 6.1 - Separační / dělící rám teplé a studené zóny před předními 19" lištami
pro rozvaděče výšky 42U a šířky 800 mm.

Uvedené vzorky budou dodány k posouzení na adresu sídla objednatele ve zkompletovaném stavu,
tzn. veškeré výše uvedené vzorky budou smontovány v jeden funkční celek.
Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud předložené vzorky budou technickými
vlastnostmi, parametry, jakostí a provedením odpovídat technické specifikaci předmětu plnění, která
je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace, jako její příloha č. 1.
Posouzení kvality s ověřením splnění minimálních technických parametrů dle ZD poskytnutých vzorků
bude prověřeno členy komise Zadavatele, dle kritérií uvedených v příloze č. 10 ZD – Průvodní
protokol vzorků.
Dodavatel je povinen v rámci své nabídky předložit vzorky výrobků určených k dodání ve
zkompletovaném stavu, tzn. veškeré výše uvedené vzorky budou smontovány v jeden funkční celek,
a to ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do termínu uveřejněného v oznámení o zahájení zadávacího
9 / 20

Zadávací dokumentace
VZ2020046

Dodávka datových rozvaděčů pro
technologie ICT

řízení

ve

Věstníku

veřejných

zakázek

a

na

profilu

Zadavatele:

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html.
Dopravu vzorků do sídla Zadavatele si zajistí dodavatel na své náklady. Vzorky musí být předávány
Zadavateli v sídle Zadavatele Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídek dle výše uvedeného odstavce. Vzorky budou Zadavateli předány v uzavřeném obalu
a označené identifikačními údaji dodavatele, číslem a názvem veřejné zakázky a nápisem
NEOTEVÍRAT. Zadavatel doporučuje, aby součástí balení vzorků byl písemný seznam vzorků
podepsaný zástupcem dodavatele.
Uzavřený obal se vzorky dle výše uvedeného odstavce lze podat:
-

osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 16.00 hod (nejpozději však do ukončení
lhůty

pro

podání

nabídek)

v sídle

Zadavatele,

Státní

pokladna

Centrum

sdílených služeb, s. p., Na Vápence 15/14, 130 00 Praha 3, kontaktní osoba pan Martin
Škývara, email: martin.skyvara@spcss.cz, tel: 702 036 873; vzorky budou převzaty na
základě předávacího protokolu;
-

zaslat na adresu sídla Zadavatele, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.,
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 v termínu, aby byly doručeny nejpozději do konce lhůty
pro podání nabídek, o převzetí vzorku bude pořízen předávací protokol.

Vzorky budou umístěny v místnosti k tomu určené, která bude náležitě označena.
Po skončení zadávacího řízení jsou dodavatelé povinni si předložené vzorky od Zadavatele převzít
zpět ve smyslu ustanovení § 39 odst. 6 zákona. K převzetí vzorků budou dodavatelé vyzváni ve lhůtě
minimálně 7 kalendářních dní před termínem k tomu určeným, zajištění odvozu vzorků je tedy
v kompetenci každého dodavatele a na jeho náklady.
Nabídka, mimo vzorků výrobků určených k dodání za podmínek stanovených výše, musí být vždy
podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

5.5 Prokazování kvalifikace ve zvláštních případech
Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky více dodavatelů
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, pak:
a)

základní způsobilost musí prokázat každý účastník společné nabídky samostatně,

b)

profesní způsobilost – výpis z Obchodního rejstříku či prohlášení, že v něm není zapsán – musí
prokázat každý účastník společné nabídky samostatně,

c)

technickou kvalifikaci – musí vždy prokázat alespoň jeden z účastníků společné nabídky.

Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů dodavatelé v nabídce doložili, jaké
bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli
všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Dodavatel za účelem ověření
této skutečnosti doloží v nabídce písemný závazek všech těchto dodavatelů.
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Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
Prokazuje-li dodavatel část své kvalifikace či způsobilosti prostřednictvím jiné osoby, pak je povinen
v rámci dokladů, kterými prokazuje svoji kvalifikaci, předložit pro každou takovou jinou osobu i:
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z OR) pro tuto
jinou osobu,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti touto jinou osobou a

d)

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79
odst. 2 písm. a) ZZVZ – tj. seznam významných dodávek nebo služeb poskytnutých za poslední
3 roky, musí písemný závazek jiné osoby obsahovat také závazek, že jiná osoba bude vykonávat
činnosti, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Při prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob platí, že:
a)

základní způsobilost musí prokázat dodavatel a jiné osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel
kvalifikaci prokazuje,

b)

profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné
evidence) musí prokázat dodavatel a jiné osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel kvalifikaci
prokazuje,

c)

technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) ZZVZ (seznam Významných dodávek
a vzorky výrobků určených k dodání) musí prokázat buď sám dodavatel, nebo jiná osoba,
přičemž každý z požadavků Zadavatele (každou Významnou dodávku) může prokázat dodavatel
sám nebo prostřednictvím jiné osoby.

Prokazování způsobilosti dodavatele výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
Dodavatel může jako doklad prokazující jeho způsobilost předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu. Předloží-li dodavatel Zadavateli výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklady prokazující:
a)

základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a

b)

profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
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kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. Stejně
jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením,
které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Prokazování kvalifikace certifikátem
Kvalifikaci dodavatele lze prokázat i platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému
certifikovaných dodavatelů. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném
na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.

5.6 Doklady o kvalifikaci dodavatele
Forma dokladů
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87. Zadavatel si
může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci.

Stáří vybraných dokladů
V případě, že Zadavatel požaduje po dodavateli doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ, dodavatel musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Rovnocenné doklady
Pokud Zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat,
schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Zahraniční doklady
Pokud ZZVZ nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad dodavatel předloží s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce
a doklad o vzdělání v latinském jazyce předkládá dodavatel bez překladu. Pokud se podle příslušného
právního řádu požadovaný doklad nevydává, nahradí jej dodavatel čestným prohlášením.

Odkaz na informace veřejné správy
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit i odkazem na odpovídající informace vedené
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
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který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu
a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.

6

Obchodní a platební podmínky

1.

Zadavatel stanovuje, že veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném
návrhu Rámcové dohody (dále také jen „smlouva“), která je přílohou č. 3 této ZD.

2.

Zadavatel stanoví, že dodavatel je oprávněn závazný návrh smlouvy měnit či doplňovat pouze
na místech určených Zadavatelem a žlutě označených „[DOPLNÍ DODAVATEL]“.

3.

Jakýkoli jiný zásah do návrhu smlouvy ze strany dodavatele může být ze strany Zadavatele
považován za porušení zadávacích podmínek a dodavatel může být vyloučen z další účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky.

4.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že v rámci nabídky musí být předloženy též
jednotlivé přílohy smlouvy, tak jak jsou zmíněny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří
přílohou této zadávací dokumentace – Příloha č. 3 – Návrh Rámcové dohody.

5.

Dodavatel ve své nabídce uvede, jaká konkrétní ustanovení smlouvy (včetně příloh) a z jakého
právního důvodu není možno označené ustanovení smlouvy uveřejnit v Registru smluv. Pokud
dodavatel žádné ustanovení smlouvy postupem podle předchozí věty neoznačí, bude Zadavatel
za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů oprávněn uveřejnit uzavřenou smlouvu
jako celek včetně všech příloh.

6.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden dodavatel), jsou povinni přiložit v rámci
nabídky písemný závazek všech těchto dodavatelů, z něhož závazně vyplývá, že všichni tito
dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých
v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky,
zavázáni společně a nerozdílně. Příslušný písemný závazek musí rovněž zřetelně vymezovat,
který

z dodavatelů

je

oprávněn

jednat

za ostatní

dodavatele

ve

věcech

spojených

s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel bude fakturačním
místem a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

7

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

7.1 Základní požadavky Zadavatele
1.

Nabídková cena bude v nabídce dodavatele zadávacího řízení uvedena vždy v korunách českých
bez DPH.

2.

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni zpracovat nabídkovou cenu ve formě vyplnění
Zadavatelem závazně stanovené tabulky pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení
veřejné zakázky (dále rovněž jen „Tabulka“), která tvoří přílohu této zadávací dokumentace –
Příloha č. 2 – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné
zakázky.
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V Tabulce je uveden modelový případ pro účely hodnocení. Počet definovaných položek je pouze
předpokládaný a jedná se pouze o modelový případ nutný k hodnocení nabídky dodavatele.

4.

Skutečný odběr bude čerpán dle požadavku Zadavatele na základě dílčích smluv po dobu trvání
smlouvy.

5.

Tabulka je vytvořena ve formátu Microsoft® Excel® 2016. Dodavatel je povinen vyplnit pouze
žlutě zvýrazněná pole, bíle a červeně podbarvená pole budou doplněna automaticky
po vyplnění všech žlutých polí Tabulky.

6.

Dodavatel není oprávněn provádět v Tabulce žádné další úpravy, změny či doplnění, nad rámec
výše uvedeného doplnění jednotlivých, Zadavatelem předem určených polí Tabulky.

7.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné
zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, služby, poplatky a náklady dodavatele
nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění včetně přiměřeného zisku, není-li
zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.

8.

Nabídkovou cenu zpracovanou podle těchto instrukcí dodavatel vloží do své nabídky.

7.2 Podmínky, za nichž je možno upravit výši nabídkové ceny
Nabídkovou cenu lze měnit pouze v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je vybraný dodavatel povinen k ceně bez DPH
účtovat DPH v platné výši.

8

Dostupnost zadávací dokumentace

Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné
dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované dodavatelům zadávacího
řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně změn či doplnění zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je zveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu
Zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html.

9

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná.

10 Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace
Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje požadavky Zadavatele v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé podávat pouze v písemné formě
a v elektronické podobě. Zadavatel žádá, aby dodavatelé žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace podávali prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Na dotazy podané jinou
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než písemnou formou a v elektronické podobě nebude brán zřetel. Žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace musí být Zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ (8 pracovních dní před
koncem lhůty pro podání nabídky). Zadavatel není povinen reagovat na dotazy podané po uplynutí
zákonné lhůty.
Zadavatel v zákonné lhůtě uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti
na profilu Zadavatele.
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu Zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení
zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž uveřejnit změnu
nebo doplnění zadávací dokumentace.

11 Další podmínky Zadavatele pro uzavření smlouvy na plnění
veřejné zakázky
1.

V souladu s ustanovením § 104 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 122 ZZVZ Zadavatel stanoví,
že vybraný dodavatel bude v souvislosti s výběrem dodavatele a procesem uzavření smlouvy
na plnění této veřejné zakázky vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již Zadavatel nebude mít k dispozici.

2.

Bude-li vybraný dodavatel právnickou osobou a nebude-li možné zjistit údaje o skutečném
majiteli vybraného dodavatele postupem podle § 122 odst. 4 ZZVZ (z evidence údajů
o skutečných

majitelích),

bude

vybraný

dodavatel

v souvislosti

s výběrem

dodavatele

a procesem uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky vyzván rovněž 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)

k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli;
těmito doklady jsou zejména

3.

i.

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

ii.

seznam akcionářů,

iii.

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

iv.

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele jako podmínku pro uzavření smlouvy ve smyslu
§ 104 písm. a) ZZVZ předložení čestného prohlášení o tom, že je dodavatel schopen realizovat
plnění předmětu veřejné zakázky v termínech dle smlouvy a nebrání mu v tom stav nouze či
jiná opatření přijatá vládou, pokud takový stav ke dni podpisu smlouvy bude trvat. Vzor čestného
prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace – Příloha č. 9 – Vzor – Čestné prohlášení
o schopnosti realizace plnění veřejné zakázky.

4.

Zadavatel požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy ve
smyslu § 104 písm. e) ZZVZ předložení pojistné smlouvy, jejímž předmětem je sjednané
pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu a za podmínek specifikovaných v čl. VI., odst. 6.1.6
návrhu smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace). Vybraný dodavatel je povinen na základě
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výzvy Zadavatele dle § 122 ZZVZ předat Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii
pojistné smlouvy uzavřené v rozsahu a za podmínek specifikovaných v čl. VI., odst. 6.1.6 návrhu
smlouvy.

12 Poddodavatelé
Zadavatel dále stanoví, že dodavatel je v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ povinen ve své
nabídce:
a) určit části Veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
b) předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést,
kterou část Veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
Dodavatel je oprávněn využít vzor formuláře, který je přílohou Dokumentace – Příloha č. 7 – Vzor
– Informace o poddodavatelích. Dodavatelem doplněná příloha bude tvořit nedílnou součást
budoucí smlouvy jako její příloha č. 3.

13 Podmínky sestavení a podání nabídky
13.1 Sestavení nabídky
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce. Zadavatel současně výslovně
připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky, kde bude účastník používat odborné
termíny a názvosloví týkající se technické specifikace. V případě cizojazyčných dokumentů připojí
dodavatel k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad
do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře:
a) krycí list nabídky zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 4 ZD;
b) dokumenty a prohlášení vztahující se k prokazování kvalifikace (čl. 5 ZD);
c)

návrh Rámcové dohody včetně příloh (čl. 6 ZD) vyplněný ve všech částech označených
k vyplnění, zároveň v editovatelné podobě;

d) zpracování nabídkové ceny v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky (čl. 7 ZD);
e) prohlášení o shodě, že je nabízený předmět plnění je určen pro Český trh (EU);
f)

katalogové listy k nabízeným komponentům;

g) identifikace poddodavatelů (čl. 12 ZD);
h) prohlášení ke střetu zájmů (čl. 2.4.2 ZD);
i)

certifikát výrobce o použití metody lakování bez fosfátování;

j)

veškeré další údaje nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídek (pokud nebudou
předloženy v rámci dokumentů uvedených shora);

k) ostatní dokumenty, které bude dodavatel považovat za vhodné.
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13.2 Podmínky pro podání nabídky
Nabídky lze podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který
splňuje podmínky ust. § 213 ZZVZ, a požadavky dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení
podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání
veřejných zakázek a certifikátu shody, ve znění pozdějších předpisů (viz http://www.ezak.cz/zarukya-certifikaty) dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html.
Výjimku z požadavku na elektronickou podobu nabídky tvoří v souladu s § 211 odst. 3 písm. c) ZZVZ
pouze část nabídky obsahující vzorky výrobků určených k dodání, sloužící k prokázání kvalifikace dle
§ 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ (dle bodu 5.4.2 zadávací dokumentace).
Nabídka podaná v elektronické podobě může být opatřena zaručeným elektronickým podpisem
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
ve znění pozdějších předpisů. Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské
příručce“ na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.
Nabídka bude vložena účastníkem zadávacího řízení 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.
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK jsou
k dispozici na internetové adrese http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system.
Adresa

pro

podání

elektronických

nabídek

je

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html,

prostřednictvím odkazu „Přijaté elektronické nabídky / žádosti o účast“ v sekci této veřejné zakázky.

13.3 Lhůta pro podání nabídky
Lhůta

pro

podání

nabídek

dle

termínu

uveřejněného

na

profilu

Zadavatele:

https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html .

13.4 Otevírání nabídek
Nabídky v elektronické podobě otevírá Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Vzhledem k tomu, že Zadavatel požaduje podání části nabídky ve fyzické podobě (vzorky výrobků
určených k dodání), proběhne otevírání nabídek v listinné podobě v souladu s § 110 ZZVZ.
Otevírání nabídek v listinné podobě (vzorky výrobků určených k dodání) bude zahájeno v termínu
uveřejněného v oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu
Zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_58.html
Otevírání nabídek se bude konat v sídle Zadavatele, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.,
Na Vápence 15/14, 130 00 Praha 3.
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14 Kritéria a způsob hodnocení nabídek
14.1 Kritéria hodnocení
Nabídky budou hodnoceny podle § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti,
tj. na základě nejnižší nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená dodavatelem
v souladu s čl. 7 této zadávací dokumentace, tj. údaj „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“,
podbarvená červeně, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace – Příloha č. 2 – Tabulka pro
stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky.
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty, parametry a informace, které jsou
předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot, které
jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Údaje, které dodavatel nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro dodavatele závazné
i z hlediska následného plnění smlouvy.

14.2 Hodnocení nabídek
Hodnocena bude Celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný rozsah plnění na základě
údajů vyplněných účastníkem řízení v Tabulce dle čl. 7. Dokumentace.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší Celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH,
ostatní nabídky budou hodnoceny sestupně podle výše Celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána
losem. Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování
mají právo účastníci, kterých se losování týká. O termínu losování je Zadavatel písemně vyrozumí
nejméně 2 pracovní dny před losováním prostřednictvím profilu Zadavatele.
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15 Výhrady Zadavatele
1.

Veškerá komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení by měla
probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Podrobné instrukce
elektronického

nástroje

se

nacházejí

v „uživatelské

příručce“

na internetové

adrese

https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.
2.

Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý dodavatel sám.

3.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

4.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

5.

V případě, že Zadavatel vyžaduje předložení dokladů, může dodavatel předložit kopie dokladů,
pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci nebo ZZVZ jinak.

6.

Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat
také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Dodavatel je povinen mu
v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

7.

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavatelem použít, je-li to
nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

16 Informace o zpracování osobních údajů
1.

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky
zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.

2.

Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich
poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob
dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována
kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel
bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení
a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny
uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla Zadavatele.

3.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů Zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce
dostupné na adrese https://www.spcss.cz/.
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17 Přílohy
Nedílnou součást této dokumentace tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení veřejné zakázky
Příloha č. 3 - Návrh Rámcové dohody
Příloha č. 4 - Vzor – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Vzor – Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti
Příloha č. 6 – Formulář – Seznam Významných dodávek
Příloha č. 7 – Vzor – Informace o poddodavatelích
Příloha č. 8 – Vzor – Čestné prohlášení ke střetu zájmů
Příloha č. 9 – Vzor – Čestné prohlášení o schopnosti realizace plnění veřejné zakázky
Příloha č. 10 – Průvodní protokol vzorků

V Praze

dne

dle elektronického podpisu

Digitálně podepsal

Mgr. Jakub Mgr. Jakub Richter
Datum: 2020.12.14
Richter
13:21:55 +01'00'

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Jakub Richter
1. zástupce generálního ředitele
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Technická specifikace

1.1 Stručný popis
Popis základních údajů vzorového datového centra, ve kterém se počítá s realizací 2 datových sálů,
sálů WAN a 2 sálu zálohování.
-

-

Světlá výška prostor pro umístění datových rozváděčů (od horního líce zdvojené podlahy) 3500
mm;
Plocha datového sálu:144 m2;
Plocha sálu WAN: 24 m2;
Plocha sálu zálohování:20 m2;
Šířka studené uličky v datových sálech: 1200 a 1000 mm.

1.2 Specifikace datových rozvaděčů
a) V datových sálech, WAN a sálu záloh, zadavatel požaduje níže uvedené typy rozvaděčů:
1) Výpočetní datový rozvaděč (dále jen „VDR“) pro umístění ICT, datových
a telekomunikačních zařízení, vč. patch panelů pro horizontální rozvody strukturované
kabeláže.
2) Síťový datový rozvaděč (dále jen „SDR“), určený pro ukončení prvků metalické a optické
kabeláže a umístění síťových aktivních prvků.
b) V každém ze dvou datových sálů zadavatel požaduje 83 ks výpočetních datových rozvaděčů
(VDR) ve 4 řadách po 17 kusech a v 1 řadě po 15 kusech (řada se sloupy). Celkový počet
83ks VDR na každý datový sál je dále vymezen následujícími způsobem:
c) Výška všech VDR bude 2000 mm bez podstavce s plně využitelnými 42U pozicemi:
21 ks (š x h x v) VDR 800 mm x 1000 mm x 2000 mm;
21 ks (š x h x v) VDR 800 mm x 1200 mm x 2000 mm;
21 ks (š x h x v) VDR 600 mm x 1000 mm x 2000 mm;
20 ks (š x h x v) VDR 600 mm x 1200 mm x 2000 mm.
d) V každém ze dvou datových sálů zadavatel požaduje 2 ks sítových rozvaděčů (SDR)
a v každém sále WAN po 1ks o rozměrech (š x h x v) 600 mm x 600 mm x 2000 mm.
Výška všech SDR bude 2000 mm bez podstavce s plně využitelnými 42U pozicemi.
e) U všech rozváděčů je dovolená tolerance vnějších rozměrů racku, a to ±5 %
f) Rozvaděče nesmí po instalaci bránit odstranění desek zdvojené podlahy ve více než dvou
řadách (širokých 600 mm),
g) Žádná část či výstupek (včetně např. klik dveří) nesmí do prostoru uličky přesahovat o více
než 60 mm.
Výpočetní datové rozvaděče „VDR“ pro IT a datové technologie budou vybaveny dvojicí 19“
instalačních rámů hloubkově stavitelných. Přední i zadní dveře perforované – minimálně 85% celkové
plochy. Přední a zadní dveře musí umožňovat instalaci elektronických zámků s možností otevření
čipovou kartou nebo cylindrických zámků s min. bezpečnostní třídou BT3 dle ČSN P ENV 1627.16.
s možností systému generálního a skupinového klíče
Požadované vlastností datového rozvaděče pro IT a datové technologie:
a) 19“ roviny budou umožňovat přenastavení s použitím maximálně jednoho nástroje.
b) Na 19“ rovinách budou permanentně, viditelně a čitelně v předu i vzadu vyznačeny pozice U.
c)

Na instalačním šasi mezi přední a zadní instalační rovinou bude permanentně, viditelně
a čitelně vyznačena vzdálenost pro snadné nastavení instalačních rovin.

d) Rack pro ICT technologie bude vyroben tak, aby statické zatížení bylo na hmotnost 1500 kg
bez dalších úprav (doplňování výztuh atp.) konstrukce racku.
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e) Prostupy pro datové kabely ve stropu racku budou opatřeny kartáčovými vložkami.
f)

Prostupy pro datové kabely ve stropu racku budou na delších stranách, ideálně v celé délce
stropního panelu. Není požadováno pro rack šířky 600 mm.

g) V řadovém spojení racků bude možné použít zásuvné dělící příčky (plechy) s vyhotovenými
otvory v obou horních rozích dělící příčky, které budou opatřeny kartáčovou vložkou.
h) Bočnice racku budou horizontálně dělené a opatřeny zámky pro jejich zajištění proti uvolnění.
i)

Rack musí umožnit změnu 19“ instalačních rovin na 21“ – 23“ z důvodu instalace atypického
HW bez instalace dalších doplňků. Není požadováno pro rack šířky 600 mm.

j)

Separační / dělící rám pro oddělení teplé a studené zóny v racku bude standardně dodáván
s kartáčem.

k) Racky budou vždy instalovány na podstavec. Výška podstavce bude max. 100 mm
l)

Všechny dveře racku budou opatřeny minimálně 3 bodovým zamykáním

m) Přední dveře jednokřídlé, zadní dvoukřídlé vertikálně dělené, stupeň perforace min. 85 %,
jednoduchá možnost změny směru otevírání dveří z pravých na levé za plného provozu
rozvaděče.
n) Při manipulaci, musí racky umožnit demontáž (vysazení) předních a zadních dveří bez použití
nástroje.
o) Úhel otevření dveří musí být 180° u volně stojícího rozvaděče a 130° u řadově spojeného
rozvaděče.
p) Všechny části racku budou mít povrchovou úpravu lakováním s použitím nanokeramické
vrstvy, jako ochrany před korozí. Z důvodu snížení ekologické zátěže není dovoleno použít
technologii fosfátováním. Bude doloženo certifikátem výrobce o použití metody bez
fosfátování.
q) Rám skříně a ploché díly budou v RAL 7035 nebo v RAL 9005.
r)

Vnitřní vybavení racku jako jsou 19“ instalační roviny včetně instalačních šasi a 19“
příslušenství budou v RAL 9005.

s)

Datové rozváděče budou vybaveny centrálním zemnícím bodem na rámu rozvaděče
a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře apod.) budou vybaveny zemněním
všech kovových částí pospojováním.

t)

Všechny hrany kovových částí racku budou opracovány tak, aby nedošlo při manipulaci
k poranění osob nebo k poškození kabeláže proříznutím. Tzn.

u) Všechny části racku musí být zpracovány tak aby byly použitelné v prostředí s vlhkostí 3070 % a teplotou 18-40 °C aniž by se na jednotlivých částech po čase provozu projevovaly
známky poškození vlivem prostředí.
v) Rack musí umožňovat vnitřní instalaci vertikálního kabelového managementu pro vedení
datových kabelů v každém rohu racku. Toto není požadováno pro rack šířky 600 mm.
w) Rack musí umožnit instalaci napájecích lišt a PDU různých výrobců, minimálně v obou
zadních rozích rozvaděče, tak aby nepřekážely provozu instalované technologie.
Rozvaděče musí být dodány a oceněny včetně všech nezbytných komponent tak, aby byly plně
funkční a odpovídaly požadavkům vymezených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
V případě, že rack bude projevovat známky poškození vlivem prostředí, případně vlivem zatížení
v limitech doporučených výrobcem, bude dodavatel povinen dodávanou modelovou řadu nahradit,
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a to do 5 pracovních dnů. Pokud bude v racích již instalovaný HW, bude dodavatel povinen uhradit
veškeré náklady spojené s přeinstalací instalovaného HW.

2

Související normy a standardy

Veškeré komponenty technické infrastruktury DC musí být v souladu s požadavky souvisejících
norem a předpisů. V níže uvedených kapitolách je uveden přehled důležitých norem a standardů,
nikoliv však všech možných a žádoucích.

2.1 České (evropské) normy a vyhlášky
a) ČSN EN 50310 (08/2011) – Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách
vybavených zařízením informační technologie
b) ČSN 34 23 00 předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
c) ČSN 73 08 02 požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
d) ČSN EN 60297 – Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení – Rozměry mechanických
konstrukcí řady 482,6mm (19 palců)
e) Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

3

Ocenění rozvaděčů

Nacenění rozvaděčů včetně souvisejícího příslušenství bude ve formě položkového rozpočtu
v souladu s Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny pro účely
hodnocení veřejné zakázky.

4

Závěr

Uvedená technická specifikace obsahuje minimální požadavky Zadavatele. Zadavatel umožňuje
použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude minimální standard dodržen
nebo bude mít lepší parametry. Dodaný systém musí být schopen vykonávat požadovanou
funkcionalitu dle požadavků Zadávací dokumentace bez dalších investic do dodaného systému.
Celý systém musí být dodaný výhradně z komponent, které splňují podmínky vymezené v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky. Datové rozvaděče musí být v souladu s příslušnými normami
a standardy, uvedenými v kapitole 3 – Související normy a standardy.
Zadavatel požaduje záruku na jakost datových skříní v délce 4 let od data převzetí na základě
akceptačního protokolu.
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Místo:

Datová centra SPCSS

Objednatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

IČO: 3630919

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

DIČ: CZ03630919

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Rekapitulace ceny

Celkem Kč bez DPH

VDR (š x h x v) 800 x 1200 x 2000

0,00

Kč

VDR (š x h x v) 800 x 1000 x 2000

0,00

Kč

VDR (š x h x v) 600 x 1200 x 2000

0,00

Kč

VDR (š x h x v) 600 x 1000 x 2000

0,00

Kč

SDR (š x h x v) 600 x 600 x 2000

0,00

Kč

Vnitřní vybavení

0,00

Kč

Montáž/demontáž

0,00

Kč

-

Cena celkem bez DPH

v

dne

Za zhotovitele

Kč

08.12.2020

Za objednatele
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RACK a vnitřní vybavení
Pořadové
číslo
1

ID

Objednávkový kód
výrobce

Popis komponentu

Počet
Jednotka
jednotek

VDR (š x h x v) 800 x 1200 x 2000

1.1

Skříň pro servery včetně ventilovaných dveří, zadní vertikálně dělené

1.2

Bočnice k VDR 2000 x 1200 mm, nasouvací, horizontálně dělená

1.3

Podstavec š x v 800 x 100 mm

1.4

Bočnice podstavce 1200 x 100 mm

1.5

Jednotková
cena v Kč
bez DPH

Celková cenav
Kč bez DPH
-

21

Kč

ks

-

Kč

7

ks

-

Kč

21

sada

-

Kč

21

sada

-

Kč

Sada pro spojení VDR v řadě

18

balení

-

Kč

1.6

Zásuvná dělící stěna pro VDR s výřezy

18

ks

-

Kč

2

VDR (š x h x v) 800 x 1000 x 2000

Kč
Kč
Kč
Kč

2.1
2.2
2.3
2.4

Skříň pro servery včetně ventilovaných dveří, zadní vertikálně dělené
Bočnice k VDR 2000 x 1000 mm, nasouvací, horizontálně dělená
Podstavec š x v 800 x 100 mm

21
7
21

ks
ks
sada

-

Bočnice podstavce 1000 x 100 mm

21

sada

-

Kč

2.5

Sada pro spojení VDR v řadě

18

balení

-

Kč

2.6

Zásuvná dělící stěna pro VDR s výřezy

18

ks

-

Kč

3

VDR (š x h x v) 600 x 1200 x 2000
21

ks

-

Kč

7

ks

-

Kč

sada

-

Kč

3.1

Skříň pro servery včetně ventilovaných dveří, zadní vertikálně dělené

-

3.2

Bočnice k VDR 2000 x 1200 mm, nasouvací., horizontálně dělená

3.3

Podstavec š x v 600 x 100 mm

21

3.4

Kč

Bočnice podstavce 1200 x 100 mm

21

sada

-

Kč

3.5

Sada pro spojení VDR v řadě

18

balení

-

Kč

3.6

Zásuvná dělící stěna pro rack s výřezy

18

ks

-

Kč

4

VDR (š x h x v) 600 x 1000 x 2000

4.1

-

Kč

20

ks

-

Kč

7

ks

-

Kč

Podstavec š x v 600 x 100 mm

20

sada

-

Kč

4.4

Bočnice podstavce 1000 x 100 mm

20

sada

-

Kč

4.5

Sada pro spojení VDR v řadě

17

balení

-

Kč

4.6

Zásuvná dělící stěna pro rack s výřezy

17

ks

-

Kč

5

SDR (š x h x v) 600 x 600 x 2000

Skříň pro servery včetně ventilovaných dveří, zadní vertikálně dělené

4.2

Bočnice k VDR 2000 x 1000 mm, nasouvací., horizontálně dělená

4.3

5.1
5.2

Skříň pro servery včetně ventilovaných dveří, zadní vertikálně dělené
Bočnice k SDR 2000 x 600 mm, nasouvací., horizontálně dělená

5.3

Podstavec š x v 600 x 100 mm

5.4

Bočnice podstavce 600 x 100 mm

5.5

Sada pro spojení SDR v řadě

5.6

Zásuvná dělící stěna pro rack s výřezy

-

Kč

6

ks

-

Kč

12

ks

-

Kč

6

sada

-

Kč

6

sada

-

Kč

2

balení

-

Kč

2

ks

-

Kč
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6

Vnitřní vybavení

6.1

Separační / dělící rám teplé a studené zóny před předními 19" lištami pro rozvaděče
výšky 42U a šířky 800 mm

6.2

Separační / dělící rám teplé a studené zóny před předními 19" lištami pro rozvaděče
výšky 42U a šířky 600 mm
Vertikální vyvazovací kabelový management pro montáž do rohu racku s výškou 42U

6.3

20

ks

20

ks

40

ks

200

ks

200

ks

100

Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč

ks

-

Kč

6.4

Horizontální vyvazovací kabelový management 1U / 19“ s kovovými oky nebo plastovými
oky

6.5
6.6

Kabelové příčky pro vedení kabelových svazků 1U a 4U pro přichycení po straně 19“
roviny
Zaslepovací panel 19“ 1U plný šroubovaný

6.7

Zaslepovací panel 19“ 2U plný šroubovaný

100

ks

-

Kč

6.8

Zaslepovací panel 19“ 3U plný šroubovaný

50

ks

-

Kč

6.9

Zaslepovací panel 19“ 6U plný šroubovaný

100

ks

-

Kč

6.10

Zaslepovací panel 19“ 1U s výřezem s kartáčovou vložkou

50

ks

-

Kč

6.11

Zaslepovací panel 19“ 2U s výřezem s kartáčovou vložkou

50

ks

-

Kč

6.12

Zakrývací roleta 19" 1U s možností zakrytí celého racku tedy 42U

40

ks

-

Kč

6.13

Kartáčová lišta pro racky 2000 mm pro okamžitou instalaci do racku

80

ks

-

Kč

6.14

Výsuvná přístrojová police 19“ vzdálenost mezi instalačními rovinami 400–600 mm;
nosnost 50 kg; hloubka 50 mm
Výsuvná přístrojová police 19“ vzdálenost mezi instalačními rovinami 600–900 mm;
nosnost 50 kg; hloubka 70 mm

5

ks

-

Kč

5

ks

-

Kč

5

ks

-

Kč

5

ks

-

Kč

30

balení

-

Kč

6.15
6.16

Výsuvná přístrojová police 19“ vzdálenost mezi instalačními rovinami 400–600 mm;
nosnost 100 kg; hloubka 50 mm

6.17

Výsuvná přístrojová police 19“ vzdálenost mezi instalačními rovinami 600–900 mm;
nosnost 100 kg; hloubka 70 mm
Spojovací materiál pro upevnění HW racku – šroub včetně matice na přichycení k 19“
instalační rovině

6.18
6.19

Zámkové vložky za bezpečnostní (3 třída bezpečnosti), unikátní klíč

20

ks

-

Kč

6.20

Klika s číselným zámkem včetně bezpečnostní vložky (3 třída bezpečnosti), unikátní klíč

20

ks

-

Kč
Kč

16

h

16

h

-

Kč
Kč

16

h

-

Kč

16

h

16
16
16

h
h
h

-

Kč
Kč
Kč
Kč

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Montáž/demontáž
montáž VDR včetně komponent (dveře, bočnice, přážky, podstavec, vzduchová přepažka,
spojení racku do řady)
spojení racku do řady)
demontáž VDR včetně komponent (dveře, bočnice, přážky, podstavec, vzduchová
přepažka, vyjmutí racku z řady)
demontáž SDR včetně komponent (dveře, bočnice, přážky, podstavec, vzduchová
přepažka, vyjmutí racku z řady)
přerava racku na určené místo v rámci objektu
montáž uvedených klik, zámků, vložek
demontáž klik, zámků, vložek

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU DATOVÝCH ROZVADĚČŮ
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se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
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zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném DOPLNÍ DODAVATEL] pod sp. zn. [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupený/á: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
ID datové schránky: [DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
(dále jen „Prodávající“)
(Kupující a Prodávající dále jednotlivě též jen „smluvní strana“ nebo společně „smluvní strany“)
uzavírají v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto
Rámcovou dohodu na dodávku datových rozvaděčů
(dále jen „Rámcová dohoda“)
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ÚVOD

1.1

Tato Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výsledku zadání veřejné zakázky s názvem
„Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT“ uveřejněné ve Věstníku veřejných
zakázek dne [BUDE DOPLNĚNO] pod evidenčním číslem veřejné zakázky [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“) Kupujícím jako zadavatelem ve
smyslu ZZVZ, neboť nabídka Prodávajícího podaná na veřejnou zakázku byla Kupujícím
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

1.2

Kupující prohlašuje, že

1.3

1.2.1

je státním podnikem existujícím podle českého právního řádu; a

1.2.2

splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je oprávněn
Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Prodávající prohlašuje, že
1.3.1

je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku;

1.3.2

splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je oprávněn
Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.3.3

se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace
veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „zadávací dokumentace“),
a které stanovují požadavky na plnění předmětu Rámcové dohody;

1.3.4

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm.
c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon o střetu zájmů“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního
úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

1.3.5

se detailně seznámil s usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020,
kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na
území České republiky nouzový stav a s navazujícími usneseními (dále jen
„Usnesení“);

1.3.6

jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální
smluvní ceny uvedené v Rámcové dohodě;

1.3.7

jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních
předpisů, které se na plnění vztahují.

II.
2.1

ÚČEL RÁMCOVÉ DOHODY

Základním účelem, pro který se Rámcová dohoda uzavírá, je zajištění dodávky a instalace
výpočetních datových rozvaděčů (dále jen „VRD“) a síťových datových rozvaděčů (dále jen
„SDR“) Prodávajícím, kdy primárním cílem Kupujícího je zajistit dodání tohoto plnění pro ICT
technologie, které budou umístěny v datových sálech datových center Kupujícího. Tohoto cíle
chce Kupující dosáhnout prostřednictvím jednotlivých dodávek požadovaných komponent
VRD a SDR Prodávajícím. Veškeré v Rámcové dohodě a jejích přílohách uvedené požadavky
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na plnění musí být primárně vykládány tak, aby Kupující realizací předmětu Rámcové dohody
Prodávajícím dosáhl zde uvedeného cíle.

III.

PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY, UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV

3.1

Předmětem této Rámcové dohody je závazek Prodávajícího dodávat Kupujícímu jednotlivé
komponenty VDR a SDR, včetně jejich příslušenství, dokladů nezbytných k jejich užívání,
dopravy do místa plnění a včetně jejich instalace dle specifikace uvedené v příloze č. 1
Rámcové dohody, (dále též jen „Zboží“), a to dle aktuálních potřeb Kupujícího; závazek
Prodávajícího umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodanému Zboží a závazek
Kupujícího za řádně a včas dodané Zboží zaplatit Prodávajícímu kupní cenu v souladu s čl. V.
této Rámcové dohody.

3.2

Prodávající se zavazuje k dodávce a instalaci níže uvedených typů rozvaděčů do datových
sálů Kupujícího:
1)

VDR pro umístění ICT, datových a telekomunikačních zařízení, vč. patch panelů pro
horizontální rozvody strukturované kabeláže. V každém ze dvou datových sálů
Kupující požaduje 83 ks VDR ve 4 řadách po 17 kusech a v 1 řadě po 15 kusech (řada
se sloupy).

2)

SDR určený pro ukončení prvků metalické a optické kabeláže a umístění síťových
aktivních prvků. V každém ze dvou datových sálů Kupující požaduje 2 ks sítových
rozvaděčů (SDR) a v každém sále WAN po 1ks o rozměrech (š x h x v) 600 mm x 600
mm x 2000 mm. Výška všech SDR bude 2000 mm bez podstavce s plně využitelnými
42U pozicemi.

3.3

Součástí Zboží musí být vždy veškeré související plnění potřebné k jeho montáži
a zprovoznění. Součástí předmětu plnění je jeho montáž Zboží potřebná k řádnému užívání.

3.4

Jednotlivé dílčí smlouvy dle Rámcové dohody budou uzavírány na základě výzvy Kupujícího
k dodání Zboží (dále jen „Objednávka“), jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy. Kupující
vyzve Prodávajícího k uzavření dílčí smlouvy dle svých aktuálních potřeb.

3.5

Dílčí veřejnou zakázku zadá Kupující Prodávajícímu na základě písemné Objednávky
doručené Prodávajícímu elektronicky, zpravidla prostřednictvím elektronického nástroje
Kupujícího.

3.6

Prodávající se zavazuje, že nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení Objednávky její
přijetí potvrdí, a to stejným způsobem, jakým mu byla Objednávka doručena, nedohodnouli se smluvní strany jinak. Porušení povinnosti Prodávajícího potvrdit ve stanovené lhůtě
přijetí dílčí Objednávky nemá za následek zánik povinnosti Prodávajícího dodat Kupujícímu
poptávané Zboží. V případě, že Prodávající nepotvrdí přijetí Objednávky ve stanovené lhůtě,
Objednávka se považuje za přijatou 3. pracovní den ode dne, kdy se dostane do sféry jeho
dispozice, tedy jakmile nabude prodávající objektivní možnosti seznámit se s jejím obsahem.

3.7

Objednávka bude obsahovat zejména:
a)

odkaz na tuto Rámcovou dohodu včetně data uzavření této Rámcové dohody,

b)

datum vystavení objednávky,

c)

pořadové číslo objednávky,

d)

identifikační údaje Kupujícího,
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e)

podrobnou specifikaci požadovaného Zboží a jeho množství,

f)

dobu dodání,

g)

místo dodání,

h)

případně též další podmínky plnění neuvedené v této Rámcové dohodě.

3.8

Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu Zboží ve specifikacích uvedených v příloze č. 1
této Rámcové dohody.

3.9

Prodávající se zavazuje dodávat Zboží minimálně v takové jakosti a kvalitě odpovídající účelu,
k němuž se dodávané Zboží obvykle užívá.

3.10

Prodávající se dále zavazuje realizovat předmět plnění dle této Rámcové dohody v souladu
s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími
technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující
kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu plnění
a veškerým podmínkám a požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci, nabídce
Prodávajícího a v této Rámcové dohodě. Zboží musí být v souladu s platnými a účinnými
normami a zákony dle příslušné legislativy České republiky a Evropské unie.

3.11

Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že jednotlivé dílčí smlouvy nabydou
účinnosti nejdříve dnem zveřejněním Objednávky v registru smluv.

IV.

MÍSTO, TERMÍN A ZPŮSOB PLNĚNÍ

4.1

Místem plnění je sídlo Kupujícího – Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.,
Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 a provozovna kupujícího: Čsl. armády 1060,
259 91 Zeleneč. Místo plnění bude vždy uvedeno v Objednávce

4.2

Nestanoví-li příslušná Objednávka jinak, Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat
a nainstalovat Zboží v místě plnění dle tohoto článku Rámcové dohody nejpozději do 3 týdnů
(slovy: tří) týdnů ode dne nabytí účinnosti dílčí smlouvy.

4.3

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží včetně dokladů, které jsou nutné k převzetí
a k užívání Zboží, a to zejména
−

technické dokumentace zboží v jazyce českém, případně anglickém u odborných
termínů a názvosloví týkajících se technické specifikace a popisu Zboží;

−

návodu k obsluze a montáži v jazyce českém a anglickém;

−

prohlášení výrobce o shodě.

Všechny uvedené dokumenty Kupující požaduje v tištěné nebo elektronické podobě (na
vhodném médiu a v některém z následujících formátů - .pdf; .html; soubory Microsoft Office;
.txt;), případně odkaz na webové stránky v síti Internet včetně přístupových údajů – jméno,
heslo apod. – nutných pro jejich stažení či online prohlížení).
4.4

Odpovědná osoba Kupujícího ve věcech smluvních dle Rámcové dohody potvrdí
Prodávajícímu převzetí a instalaci Zboží na akceptačním protokolu (dále jen „Akceptační
protokol“).

4.5

Objednávka se považuje za splněnou dodáním sjednaného množství Zboží do sjednaného
místa plnění a instalací Zboží, které je potvrzeno na Akceptačním protokolu v souladu
s předchozím odstavcem tohoto článku Rámcové dohody.
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CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Zboží dodávané na základě dílčích smluv kupní
cenu určenou podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této Rámcové dohody,
jež tvoří její nedílnou součást. Kupní cena za Zboží dodané na základě konkrétní dílčí smlouvy
bude stanovena jako součin jednotkové ceny za 1 ks konkrétního Zboží dle přílohy č. 2 této
Rámcové dohody a skutečného počtu kusů dodaného Zboží.

5.2

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3

Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této Rámcové dohody jsou ceny pevné, konečné,
maximálně přípustné, nepřekročitelné, závazné po celou dobu trvání příslušného smluvního
vztahu a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího spojené s dodáním Zboží včetně
dokumentace, dopravy, montáže, cestovného apod. Cenu je možno překročit pouze v případě
zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto zvýšení. V případě snížení sazby DPH
bude částka odpovídající DPH ponížena.

5.4

Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy.

5.5

Úhrada ceny bude Kupujícím provedena vždy po řádném dodání a instalaci Zboží dle dílčí
smlouvy v celém rozsahu a po podpisu Akceptačního protokolu, a to výhradně na základě
daňového či účetního dokladu (dále jen „faktura“) řádně vystaveného a doručeného
Kupujícímu, a to elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@spcss.cz nebo
prostřednictvím datové schránky Kupujícího. Prodávající se zavazuje, že faktura bude
vystavena nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne řádného předání a instalaci
Zboží na základě Akceptačního protokolu. Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového
dokladu a musí obsahovat zejména náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,
zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), § 435
občanského zákoníku. Faktura bude obsahovat číslo účtu (v souladu s odst. 5.8 této Rámcové
dohody), na který má být platba provedena, evidenční číslo Rámcové dohody Kupujícího a její
přílohou bude kopie Akceptačního protokolu.

5.6

Splatnost faktur musí činit nejméně 30 (slovy: třicet) dní ode dne prokazatelného doručení
faktury Kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena pátý den
po odeslání. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky
z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

5.7

Prodávající, poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději
do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce
daně, že je Prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH oznámit takovou skutečnost
prokazatelně Kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními
stranami považováno za podstatné porušení Rámcové dohody.

5.8

Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
Kupujícího na základě Rámcové dohody a na ni navazujících dílčích smluv bude od data
podpisu Rámcové dohody do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Prodávající povinen sdělit
Kupujícímu jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude
Prodávající označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH,
zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího spolu s uvedením
data, kdy tato skutečnost nastala.

5.9

Pokud Kupujícímu vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od Kupujícího, nebo se Kupující důvodně domnívá, že tyto skutečnosti
nastaly nebo mohly nastat, má Kupující právo bez souhlasu Prodávajícího uplatnit postup
zvláštního zajištění daně, tzn., že je Kupující oprávněn odvést částku DPH podle faktury
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vystavené Prodávajícím přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109
a § 109a ZDPH. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Prodávajícího vůči
Kupujícímu v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Rámcové dohody
za uhrazenou. Zároveň je Kupující povinen Prodávajícího o takové úhradě bezprostředně
po jejím uskutečnění písemně informovat.
5.10

Kupující může ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit k opravě či doplnění, pokud
−

obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové údaje;

−

obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti;

−

Prodávající nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Prodávajícímu se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet
doručením faktury nové nebo opravené.

VI.
6.1

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Práva a povinnosti Prodávajícího
6.1.1

Prodávající se zavazuje dodat výlučně Zboží originální a nové (tj. nepoužité).

6.1.2

Prodávající se zavazuje dodat Zboží v souladu se všemi podmínkami a požadavky
Kupujícího uvedenými v Rámcové dohodě a jejích přílohách, v Objednávce
Kupujícího, resp. uzavřené dílčí smlouvě a rovněž v příslušné zadávací dokumentaci
v zadávacím řízení a v souladu s nabídkou Prodávajícího v tomto zadávacím řízení,
kterou je Prodávající při provádění dodávek Zboží vázán po celou dobu trvání
smluvního vztahu dle této Rámcové dohody.

6.1.3

Při dodávce Zboží je Prodávající vázán zákony a jinými obecně závaznými právními
předpisy a pokyny Kupujícího.

6.1.4

Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží nebude zatíženo jakýmikoli právními
vadami či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Kupujícího
vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran.
V opačném případě Prodávající ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv
třetích osob a zároveň je povinen takové právní vady bez zbytečného odkladu na svůj
náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.

6.1.5

Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o všech okolnostech důležitých
pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a dílčích smluv a poskytovat součinnost
nezbytnou pro řádné a včasné dodání Zboží.

6.1.6

Prodávající se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti
Rámcové dohody pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou Prodávajícím třetí osobě s limitem pojistného plnění vyplývající
z pojistné smlouvy, který nesmí být nižší než 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů
korun českých). Prodávající předložil Kupujícímu pojistnou smlouvu (originál
či úředně ověřenou kopii) či obdobný doklad o trvání pojištění (dále jen „pojistná
smlouva“) před uzavřením Rámcové dohody. Prodávající je povinen předat pojistnou
smlouvu dále na vyžádání Kupujícího kdykoliv v průběhu účinnosti Rámcové dohody,
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů
od doručení písemné žádosti Kupujícího. V případě, že při činnosti prováděné
Prodávajícím dojde ke způsobení škody Kupujícímu nebo třetím osobám,
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která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce, bude
Prodávající povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
6.1.7

Prodávající je povinen nejméně 2 (dva) pracovní dny před započetím s poskytováním
plnění předat Kupujícímu seznam pracovníků Prodávajícího, kteří budou vstupovat do
místa plnění a budou seznámeni s prostorem místa plnění, do kterého budou moci
vstupovat, přičemž vstupovat do místa plnění jsou oprávněny pouze osoby schválené
Kupujícím. V případě změny osob, které budou vstupovat do místa plnění, je
Prodávající povinen postupovat obdobně. Prodávající je povinen zajistit, aby do místa
plnění nevstupovaly osoby, které nebyly zapsány na výše uvedeném seznamu.
Poskytovatel je dále povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků, kteří budou
vstupovat do místa plnění, a to názvem či logem Prodávajícího.

6.1.8

Prodávající se zavazuje, že pracovníci Prodávajícího budou po celou dobu účinnosti
Rámcové dohody splňovat podmínku bezúhonnosti, přičemž se za bezúhonnou osobu
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,
jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s předmětem Veřejné zakázky. Na
vyžádání Kupujícího je Prodávají povinen bezodkladně tuto skutečnost Kupujícímu
prokázat.

6.1.9

Kupující dohodne s Prodávajícím rozsah oprávnění Prodávajícího ke vstupu,
a případně též k vjezdu, do objektů, ve kterých se nachází místo plnění. Kupující se
zavazuje zajistit Prodávajícímu doprovod Oprávněné osoby Prodávajícího.

6.1.10 Prodávající se zavazuje u vstupu do objektu Kupujícího, ve kterém se nachází místo
plnění zajistit vyčkání pracovníků Prodávajícího na doprovod Oprávněné osoby
Kupujícího. Bez přítomnosti Oprávněné osoby Kupujícího nejsou pracovníci
Prodávajícího oprávněni pohybovat se po objektu Kupujícího, ve kterém se nachází
místo plnění.
6.1.11 Prodávající je povinen dodržovat veškeré obecně platné předpisy BOZP a PO, dále
vnitřní předpisy Kupujícího, se kterými bude Kupujícím prokazatelně seznámen,
zejména pak řád DC (datového centra). Prodávající je povinen dodržovat i jakékoliv
budoucí aktualizované verze řádu DC za předpokladu, že s nimi bude prokazatelně
seznámen v souladu s tímto odstavcem. Prodávající je povinen seznámit s vnitřními
předpisy Kupujícího veškeré osoby, jejichž prostřednictvím bude Rámcovou dohodu
plnit.
6.2

Práva a povinnosti Kupujícího
6.2.1

Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech okolnostech důležitých
pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody, resp. dílčích smluv a poskytovat
součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání Zboží.

6.2.2

Kupující se zavazuje za podmínek stanovených Rámcovou dohodou zaplatit za řádně
a včas dodané Zboží Prodávajícímu cenu dohodnutou v souladu s čl. V této Rámcové
dohody.

6.2.3

Kupující není povinen převzít Zboží, pokud není předáno včas a v souladu
s Rámcovou dohodou, resp. dílčí smlouvou. Za takto nepřevzaté Zboží není Kupující
povinen zaplatit jakoukoliv úplatu.

7/19

Rámcová dohoda
Dodávka datových rozvaděčů pro
technologie ICT

VII.

[Doplní
zadavatel]

PODDODAVATELÉ, OPRÁVNĚNÉ OSOBY, OVĚŘOVÁNÍ KVALIFIKACE

7.1

Prodávající se zavazuje plnění předmětu Rámcové dohody a navazujících dílčích smluv
provést sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění
v příloze č. 3 této Rámcové dohody. Prodávající je povinen písemně informovat Kupujícího
o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom,
které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý se poddodavatelů poskytuje) a o jejich
změně, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy Prodávající vstoupil
s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna.

7.2

Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění
kvalifikace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě něhož byla uzavřena
Rámcová dohoda, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem
Kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším
rozsahu, kterou původní poddodavatel prokázal za Prodávajícího. Poddodavatel, pomocí
kterého Prodávající prokázal část splnění kvalifikace, bude poskytovat i tomu odpovídající
část plnění. Kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů
odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady v ujednané lhůtě předloženy.

7.3

Zadání provedení části plnění dle Rámcové dohody, resp. příslušné dílčí smlouvy,
poddodavateli Prodávajícím nezbavuje Prodávajícího jeho výlučné odpovědnosti za řádné
provedení takového plnění vůči Kupujícímu. Prodávající odpovídá Kupujícímu za plnění
předmětu Rámcové dohody, resp. příslušné dílčí smlouvy, které svěřil poddodavateli,
ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

7.4

Každá ze smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako
zástupci smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují smluvní stranu ve smluvních
a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu Rámcové dohody, zejména
podávají a přijímají informace o průběhu plnění Rámcové dohody, resp. dílčích smluv a dále
−

osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou
jednání obchodního charakteru, jednat v rámci předávání a převzetí Zboží
dle Rámcové dohody, resp. dílčích smluv, zejména podepisovat příslušné dodací listy
a jiné doklady dle Rámcové dohody, resp. dílčích smluv;

−

osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání technického
charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem
smluvních stran v rámci reklamace vad.

7.5

Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro smluvní strany ve vztahu
k Rámcové dohodě či dílčím smlouvám v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li
statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Rámcové dohody
či dílčích smluv s výjimkou oprávnění výslovně v Rámcové dohodě definovaných, nebude-li
jim udělena speciální plná moc.

7.6

Oprávněnými osobami za Kupujícího jsou
−

ve věcech smluvních:

Mgr. Jakub Richter, 1. zástupce generálního ředitele,
email: jakub.richter@spcss.cz

−

ve věcech technických:

Martin Škývara, tel. 702 036 873
email: martin.skyvara@spcss.cz
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Oprávněnými osobami za Prodávajícího jsou
−

ve věcech smluvních:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

−

ve věcech technických:

[DOPLNÍ DODAVATEL]

7.8

Každá ze smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé
změně vyrozumět písemně druhou smluvní stranu. Změna oprávněných osob je vůči druhé
smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. Změna v oprávněných
osobách nevyžaduje uzavření dodatku k Rámcové dohodě.

7.9

V souladu s § 136 ZZVZ je Kupující oprávněn po uplynutí každého roku trvání Rámcové
dohody požadovat předložení dokladů o kvalifikaci. Prodávající je povinen doklady předložit
ve lhůtě, která odpovídá délce lhůty pro předložení těchto dokladů v zadávacím řízení.

VIII.
8.1

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

Kupující se stává vlastníkem dodaného Zboží v okamžiku, kdy Kupující od Prodávajícího zboží
převezme. Týmž okamžikem přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY, REKLAMACE

9.1

Prodávající se zavazuje, že dodávané Zboží nebude zatíženo jakýmikoli faktickými vadami.
Prodávající poskytuje na dodávané Zboží záruku za jakost v délce 4 let.

9.2

Kupující se zavazuje provést kontrolu Zboží včetně příslušenství ihned při jeho převzetí.
Zjevné vady Zboží se Kupující zavazuje u Prodávajícího reklamovat okamžitě při převzetí
Zboží. V případě, že Kupující zjistí vady Zboží po jeho převzetí, zavazuje se tyto vady
bez zbytečného odkladu reklamovat písemně (v listinné či elektronické podobě)
u Prodávajícího.

9.3

Prodávající se zavazuje reklamované zjevné vady Zboží a vady Zboží zjištěné a řádně
reklamované Kupujícím po převzetí bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 10 (deseti) pracovních
dnů, nebude-li případně dohodnuto jinak.

9.4

Smluvní strany sjednávají, že o předání a převzetí vadného Zboží sepíší vždy předávací
protokol. Smluvní strany sjednávají, že po dobu odstraňování vad Zboží předaného
a převzatého k opravě, se Prodávající zavazuje Kupujícímu poskytnout zdarma k užívání
náhradní Zboží v odpovídající kvalitě.

9.5

Smluvní strany sjednávají, že záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné
opotřebení součástí, ani vady Zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním
nebo užitím na straně Kupujícího. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny
po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, a nezpůsobil je Prodávající.

9.6

Prodávající odpovídá za vady Zboží způsobené dopravou či instalaci Zboží v místě plnění bez
ohledu na to, prostřednictvím jaké osoby tuto dopravu či instalaci zajišťuje.

X.
10.1

NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ SANKCE

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Rámcové dohody,
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resp. jednotlivých dílčích smluv. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí
k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost za škodu či jinou újmu.
10.2

Prodávající odpovídá za veškerou způsobenou škodu či jinou újmu, a to vzniklou
jak porušením Rámcové dohody či dílčích smluv, opomenutím nebo dodáním vadného plnění,
tak i porušením povinností stanovených platnými a účinnými právními předpisy.

10.3

Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu
podle volby poškozené strany v konkrétním případě.

10.4

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody či jiné
újmy v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody či jiné újmy v plné výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní
pokuty zajištěna.

10.5

Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní
strany a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10.6

Smluvní pokuty:
10.6.1 v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží ve sjednaném termínu vzniká
Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun
českých) za každý i započatý den prodlení;
10.6.2 v případě prodlení Prodávajícího s odstraněním jakékoliv reklamované vady Zboží,
za kterou nese Prodávající odpovědnost, vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu
ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení
a jednotlivý případ;
10.6.3 v případě prodlení Prodávajícího s náhradou dodávané modelové řady, vzniká
Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun
českých) za každý i započatý den prodlení;
10.6.4 v případě porušení povinnosti Prodávajícího dle odst. 6.1.6 této Rámcové dohody
vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši
a)

100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení
povinnosti mít sjednané pojištění odpovědnosti,

b)

500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení
s předáním pojistné smlouvy (nárok na tuto smluvní pokutu vzniká i v případě,
že Prodávající osvědčí, že neporušil povinnost mít sjednané pojištění, ale byl
v prodlení s doložením této skutečnosti);

10.6.5 v případě porušení povinnosti Prodávajícího dle odst. 7.1 a/nebo 7.2 této Rámcové
dohody vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení;
10.6.6 v případě porušení povinnosti Prodávající dle odst. 7.9 této Rámcové dohody vzniká
Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun
českých) za každý i započatý den prodlení;
10.6.7 v případě porušení jakékoliv povinnosti Prodávajícího dle čl. XI této Rámcové dohody
vzniká Kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
10.7

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato
smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
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10.8

Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po obdržení jejich
vyúčtování.

10.9

Smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení
vyzvat druhou stranu k podání vysvětlení.

10.10

Náhradu za případnou škodu způsobenou Kupujícímu se Prodávající zavazuje zaplatit
Kupujícímu nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy bude Kupujícím o nároku
na náhradu vzniklé škody a její výši prokazatelně informován.

XI.

OCHRANA NEVEŘEJNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1

Smluvní strany se vzájemně zavazují řádně označovat skutečnosti tvořící předmět jejich
obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, přičemž se zavazují
odpovídajícím způsobem zajišťovat ochranu tohoto obchodního tajemství druhé smluvní
strany.

11.2

Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit
druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) tím není dotčena.

11.3

Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat též veškeré informace vzájemně
poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální
nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální
hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých
se z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku
mlčenlivosti, a které se dozvěděly v souvislosti s plněním Rámcové dohody, resp. dílčích
smluv.

11.4

Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě neveřejné informace druhé smluvní strany
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky
k zabezpečení těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plnění Rámcové dohody,
resp. dílčích smluv potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům
nebo jejich členům nebo třetím osobám, které se podílejí na plnění předmětu Rámcové
dohody, resp. dílčích smluv.

11.5

Smluvní strany se zavazují, že o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí
své zaměstnance a případné své dodavatele, kterým budou neveřejné informace
zpřístupněny.

11.6

Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy
−

smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto
dostupnost způsobila sama smluvní strana;

−

smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem
zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;

−

smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou
informaci;

−

je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
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auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění
vyplývajícího z příslušných právních předpisů.

11.7

V případě, že se kterákoli smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít
důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě,
je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu.

11.8

Prodávající se zavazuje zajistit při plnění Rámcové dohody, resp. dílčích smluv ochranu
osobních údajů zaměstnanců Kupujícího, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují
postupovat v souvislosti s plněním Rámcové dohody, resp. dílčích smluv v souladu s platnými
a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejm. podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a případně podle v budoucnu
účinné právní úpravy předpisem nahrazujícím zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním
Rámcové dohody, resp. dílčích smluv zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních
osob druhé smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu
nezbytném pro plnění Rámcové dohody, resp. dílčích smluv a po dobu nezbytnou k plnění
Rámcové dohody, resp. dílčích smluv.

11.9

Prodávající se zavazuje zabezpečit veškeré podklady poskytnuté mu Kupujícím mající
charakter neveřejné informace a/nebo osobního údaje, proti jejich odcizení nebo jinému
zneužití třetí osobou.

11.10

Prodávající se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním práv Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém
vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany neveřejných informací
a/nebo osobních údajů poddodavatelem odpovídá Kupujícímu přímo Prodávající.

11.11

Závazek mlčenlivosti o neveřejných informacích a ochrany osobních údajů není časově
omezen, trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení platnosti Rámcové dohody.

11.12

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení Rámcové dohody a dílčích smluv
z jeho strany nepodléhá obchodnímu tajemství a souhlasí s jejich uveřejněním, včetně jejich
příloh a případných dodatků za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména InfZ, ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon o registru smluv“).

XII.
12.1

Smluvní vztah vzniklý touto Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou lze ukončit těmito
způsoby
a)

b)
12.2

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

odstoupením od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy (dále jen „Odstoupení
od smlouvy“)
i.

za podmínek uvedených v Občanském zákoníku v případě porušení Rámcové
dohody nebo dílčí smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,

ii.

v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku Rámcové
dohody;

dohodou smluvních stran.

Kupující si vyhrazuje právo na Odstoupení od smlouvy v případě, že
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12.2.1 Prodávající je v prodlení s plněním povinnosti dle odst. 4.2 této Rámcové dohody
delším než 14 (slovy: čtrnáct) dnů;
12.2.2 Prodávající je v prodlení s odstraněním jakékoliv reklamované vady zboží ve smyslu
čl. IX této Rámcové dohody delším než 14 (slovy: čtrnáct) dnů;
12.2.3 Prodávající porušil povinnost dle odst. 5.7 této Rámcové dohody;
12.2.4 Prodávající porušil povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti dle odst. 6.1.6 této
Rámcové dohody nebo v případě prodlení Prodávajícího s předložením pojistné
smlouvy na výzvu dle odst. 6.1.6 této Rámcové dohody delšího než 14 dnů;
12.2.5 Prodávající je v prodlení s plněním povinnosti dle odst. 7.9 této Rámcové dohody
delším než 14 (slovy: čtrnáct) dnů;
12.2.6 Prodávající porušil jakoukoliv povinnost dle čl. XI této Rámcové dohody.
12.3

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího je dále možné v případě, že
12.3.1 v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Prodávajícího nebo insolvenční návrh bude
zamítnut pro nedostatek majetku Prodávajícího v souladu se zněním zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů;
12.3.2 dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se zde rozumí skutečnost, že
Prodávající je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst.
1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
12.3.3 Prodávající vstoupí do likvidace.

12.4

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
Prodávajícímu.

12.5

V případě Odstoupení od smlouvy má Kupující nárok na náhradu nákladů, které prokazatelně
vznikly či vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního zboží. Odstoupením od smlouvy
není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý v době před Odstoupením od smlouvy.

12.6

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna k Odstoupení od smlouvy za podmínek
stanovených v § 2002 občanského zákoníku.

XIII.

VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

13.1

Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Rámcové dohody a dílčích smluv,
bude probíhat v souladu s tímto článkem.

13.2

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
uvedených v odst. 7.6 a 7.7 této Rámcové dohody, pověřených pracovníků nebo statutárních
zástupců smluvních stran.

13.3

Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno smluvní straně
dle Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných
způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné považují osobní
doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou
či elektronickou poštou, a to na adresy smluvních stran uvedené v Rámcové dohodě, nebo
na takové adresy, které si Prodávající a Kupující vzájemně písemně oznámí.

13.4

Oznámení správně adresovaná se považují za doručená

13/19

Rámcová dohoda
Dodávka datových rozvaděčů pro
technologie ICT

[Doplní
zadavatel]

13.4.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“),
je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu
ZDS; nebo
13.4.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra
nebo doručováno osobně; nebo
13.4.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou
poštou; nebo
13.4.4 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude
z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu
smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě
3 (slovy: tří) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.
13.5

Informace a materiály, které obsahují osobní údaje ve smyslu čl. XI této Rámcové dohody,
budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra
pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění Rámcové dohody.

XIV.

PLATNOST A ÚČINNOST RÁMCOVÉ DOHODY A DÍLČÍCH SMLUV

14.1

Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě,
že k podpisu smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá Rámcová dohoda platnosti
dnem, kdy je podepsána druhou smluvní stranou.

14.2

Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V případě,
že k podpisu smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá dílčí smlouva platnosti
dnem, kdy je podepsána druhou smluvní stranou.

14.3

Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru
smluv. Rámcovou dohodu se zavazuje uveřejnit v registru smluv Kupující. Kupující oznámí
Prodávajícímu uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv nejpozději do 10 (slovy: deseti)
kalendářních dnů ode dne jejího uveřejnění.

14.4

Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dílčí smlouvu se zavazuje
uveřejnit v registru smluv Kupující. Kupující oznámí Prodávajícímu uveřejnění dílčí smlouvy
v registru smluv nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne jejího uveřejnění.

14.5

Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to 4 let od nabytí účinnosti Rámcové
dohody.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1

Rámcovou dohodu lze po dohodě smluvních stran měnit nebo doplňovat pouze písemnými
dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

15.2

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v českém
jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/202016
Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.

14/19

Rámcová dohoda
Dodávka datových rozvaděčů pro
technologie ICT

[Doplní
zadavatel]

15.3

Uzavřením Rámcové dohody nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení
kterékoli ze smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich
klientům či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek kdykoli v budoucnu.

15.4

Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající není oprávněn činit jednostranná započtení
svých pohledávek vzniklých na základě Rámcové dohody, resp. dílčích smluv či v souvislosti
s nimi vůči jakýmkoliv pohledávkám Kupujícího. Pohledávky a nároky Prodávajícího vzniklé
na základě Rámcové dohody, resp. dílčích smluv, či v souvislosti s nimi nesmějí být
Prodávajícím postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno
bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího (včetně zákazu Prodávajícího postoupit
Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvy). Jakýkoliv právní úkon učiněný Prodávajícím
v rozporu s tímto ustanovením bude považován za příčící se dobrým mravům.

15.5

Prodávající výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

15.6

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Rámcové dohody byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím
se předmětu plnění Rámcové dohody, ledaže je v Rámcové dohodě výslovně sjednáno jinak.
Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.7

Prodávající souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody a dílčích smluv na webových stránkách
Kupujícího, profilu zadavatele a/nebo v registru smluv.

15.8

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Rámcové dohody neplatným či neúčinným,
nedotýká se to ostatních ustanovení Rámcové dohody, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují bez zbytečného odkladu nahradit
neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

15.9

Vztahy smluvních stran Rámcovou dohodou výslovně neupravené se řídí českým právním
řádem, zejména pak občanským zákoníkem. Veškeré případné spory z Rámcové dohody
budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (slovy: třiceti)
dnů, všechny spory z Rámcové dohody a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně
příslušným soudem v České republice.

15.10

Smluvní ustanovení, z nichž vyplývá, že mají přetrvávat i po skončení účinnosti Rámcové
dohody, přetrvávají zánik tohoto smluvního vztahu.

15.11

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15.12

Nedílnou součást této Rámcové dohody tvoří tyto přílohy
•

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

•

Příloha č. 2 – Tabulka pro stanovení nabídkové ceny

•

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Je-li v příloze č. 1 uveden pojem
−

„dodavatel“, rozumí se jim pro účely Rámcové dohody Prodávající;

−

„ZD“, rozumí se jí zadávací dokumentace veřejné zakázky;
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„požadujeme“, rozumí se tím povinnost Prodávajícího stanovená Kupujícím.

Za Kupujícího:
V

Praze

[Doplní
zadavatel]

Za Prodávajícího:
dne

dle elektronického
podpisu

V

dne

Mgr. Jakub Richter

[Titul, jméno, příjmení]

1. zástupce generálního ředitele

[funkce]

Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.

[název společnosti]
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předmětu plnění
Dodávka datových rozvaděčů pro
technologie ICT

[dodavatel převezme přílohu č. 1 ze zadávací dokumentace]

17/19

[Doplní
zadavatel]

Rámcová dohoda
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[dodavatel převezme vyplněnou přílohu č. 2 ze zadávací dokumentace]
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[dodavatel převezme vyplněnou přílohu č. 7 ze zadávací dokumentace]
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1

VZ2020046

Dodavatel

Obchodní firma nebo název

[doplní dodavatel]

Sídlo/místo podnikání

[doplní dodavatel]

Kód NUTS

[doplní dodavatel]

Dodavatel je malý či střední podnik
(dodavatel zaškrtne příslušnou kolonku)

☐ Ano
☐ Ne

Telefon

[doplní dodavatel]

E-mail

[doplní dodavatel]

ID datové schránky

[doplní dodavatel]

IČO

[doplní dodavatel]

DIČ

[doplní dodavatel]

Spisová značka v obchodním rejstříku [doplní dodavatel]
Statutární orgán/ Osoba oprávněná
[doplní dodavatel – titul, jméno, příjmení, funkce]
jednat za dodavatele
Kontaktní osoba

[doplní dodavatel – titul, jméno, příjmení, funkce]

Telefon

[doplní dodavatel]

E-mail

[doplní dodavatel]

2

Nabídková cena
Název

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

[doplní dodavatel]

Sazba DPH

[doplní dodavatel]

V

[místo]

dne

[DD.MM.RRRR]

[název dodavatele]
[jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat
za dodavatele, včetně titulu opravňujícího
k zastupování]
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Příloha č. 5 – Vzor – Čestné prohlášení
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Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti
Dodavatel:
Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název

[doplní dodavatel]

IČO

[doplní dodavatel]

Sídlo

[doplní dodavatel]

Jméno a příjmení osoby
zastupující dodavatele, včetně
uvedení titulu opravňujícího k
zastupování dodavatele

[doplní dodavatel]

dále jen „Dodavatel“

Dodavatel tímto čestné prohlašuje, že splňuje níže uvedené požadavky zadavatele na základní
a profesní způsobilost.
Základní způsobilost
Ve vztahu k základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona dodavatel prohlašuje, že
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele,

k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Dodavatel, který je právnickou osobou, rovněž prohlašuje, že podmínku podle písm. a) splňuje
-

tato právnická osoba,

-

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

-

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Dodavatel, který je pobočkou závodu zahraniční právnické osoby, prohlašuje, že podmínku podle
písm. a) splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

1/2

Zadávací dokumentace
Příloha č. 5 – Vzor – Čestné prohlášení
k prokázání základní a profesní způsobilosti
Dodávka datových rozvaděčů pro
technologie ICT

VZ2020046

Dodavatel, který je pobočkou závodu české právnické osoby, prohlašuje, že podmínku podle
písm. a) splňuje
-

tato právnická osoba,

-

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,

-

osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a

-

vedoucí pobočky závodu.

Profesní způsobilost
Ve vztahu k profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona dodavatel prohlašuje, že je zapsán
v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.

V

[místo]

dne

[DD.MM.RRRR]

[název dodavatele]
[jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat
za dodavatele, včetně titulu opravňujícího
k zastupování]
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Seznam Významných dodávek
Dodavatel:
Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název

[doplní dodavatel]

IČO

[doplní dodavatel]

Sídlo

[doplní dodavatel]

Jméno a příjmení osoby
zastupující dodavatele, včetně
uvedení titulu opravňujícího k
zastupování dodavatele

[doplní dodavatel]

tímto za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle zadávací dokumentace
k veřejné zakázce s názvem „Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT“ předkládá
následující:
seznam Významných dodávek (dále jen „zakázka“)
provedených dodavatelem za posledních 3 roky let před zahájením zadávacího řízení:
Zakázka č. 1:
Název zakázky

[doplní dodavatel]
Název/obchodní firma: [doplní dodavatel]
Sídlo: [doplní dodavatel]

Identifikační údaje objednatele
zakázky

IČO: [doplní dodavatel]
Kontaktní osoba pro ověření údajů uvedených
dodavatelem: [doplní dodavatel]
tel.: [doplní dodavatel]
e-mail: [doplní dodavatel]

Podrobný popis předmětu
zakázky, z něhož vyplývá
splnění požadavků zadavatele
dle zadávací dokumentace

[doplní dodavatel]

Doba plnění zakázky od – do

od [doplní dodavatel] do [doplní dodavatel]

Cena plnění celkem za zakázku
(v Kč bez DPH)

[doplní dodavatel] Kč bez DPH
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Zakázka č. 2:
Název zakázky

[doplní dodavatel]
Název/obchodní firma: [doplní dodavatel]
Sídlo: [doplní dodavatel]

Identifikační údaje objednatele
zakázky

IČO: [doplní dodavatel]
Kontaktní osoba pro ověření údajů uvedených
dodavatelem: [doplní dodavatel]
tel.: [doplní dodavatel]
e-mail: [doplní dodavatel]

Podrobný popis předmětu
zakázky, z něhož vyplývá
splnění požadavků zadavatele
dle zadávací dokumentace

[doplní dodavatel]

Doba plnění zakázky od – do

od [doplní dodavatel] do [doplní dodavatel]

Cena plnění celkem za zakázku
(v Kč bez DPH)

[doplní dodavatel] Kč bez DPH

Zakázka č. 3:
Název zakázky

[doplní dodavatel]
Název/obchodní firma: [doplní dodavatel]
Sídlo: [doplní dodavatel]

Identifikační údaje objednatele
zakázky

IČO: [doplní dodavatel]
Kontaktní osoba pro ověření údajů uvedených
dodavatelem: [doplní dodavatel]
tel.: [doplní dodavatel]
e-mail: [doplní dodavatel]

Podrobný popis předmětu
zakázky, z něhož vyplývá
splnění požadavků zadavatele
dle zadávací dokumentace

[doplní dodavatel]

Doba plnění zakázky od – do

od [doplní dodavatel] do [doplní dodavatel]

Cena plnění celkem za zakázku
(v Kč bez DPH)

V

[místo]

dne

[doplní dodavatel] Kč bez DPH

[DD.MM.RRRR]

[název dodavatele]
[jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat
za dodavatele,
včetně
titulu
opravňujícího
k zastupování]
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Čestné prohlášení
Dodavatel zvolí jednu z níže uvedených variant. Neplatnou variantu dodavatel odstraní.
[Varianta A: V případě, že dodavatel bude využívat v rámci předmětu veřejné zakázky
poddodavatele, vyplní v souladu se zadávací dokumentací seznam poddodavatelů, a to ve formě
vyplnění níže uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.]

Seznam poddodavatelů
Pol.

Obchodní firma, sídlo a IČO
poddodavatele

Specifikace plnění poskytovaného
poddodavatelem

1.
2.
3.
4.
5. 1)

[Varianta B: V případě, že dodavatel nebude využívat k realizaci předmětu veřejné zakázky
poddodavatele zvolí níže uvedenou variantu.]
Dodavatel nehodlá plnit žádné části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů.

Dodavatel čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto Čestném prohlášení jsou pravdivé.
V

[místo]

dne

[DD.MM.RRRR]

[název dodavatele]
[jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat
za dodavatele, včetně titulu opravňujícího
k zastupování]

1) Dodavatel

zkopíruje řádek tolikrát, kolikrát bude třeba.
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Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Dodavatel:
Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název

[doplní dodavatel]

IČO

[doplní dodavatel]

Sídlo

[doplní dodavatel]

Jméno a příjmení osoby
zastupující dodavatele, včetně
uvedení titulu opravňujícího
k zastupování dodavatele

[doplní dodavatel]

tímto ve věci veřejné zakázky s názvem „Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT ”
prohlašuje, že
-

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí
jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

-

poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí
jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V

[místo]

dne

[DD.MM.RRRR]

[název dodavatele]
[jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat
za dodavatele, včetně titulu opravňujícího
k zastupování]
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Dodávka datových rozvaděčů pro
technologie ICT

Čestné prohlášení o schopnosti realizace plnění veřejné zakázky
Dodavatel:
Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název

[doplní dodavatel]

IČO

[doplní dodavatel]

Sídlo

[doplní dodavatel]

Jméno a příjmení osoby
zastupující dodavatele, včetně
uvedení titulu opravňujícího k
zastupování dodavatele

[doplní dodavatel]

prohlašuje, že je dodavatelem,
který je schopen realizovat plnění předmětu veřejné zakázky s názvem „Dodávka datových
rozvaděčů pro technologie ICT“ v termínech plnění dle Rámcové dohody na dodávku datových
rozvaděčů (dále jen „Smlouva“) a nebrání mu v tom vyhlášení nouzového stavu vládou ČR či jiná
opatření přijatá vládou ČR, pokud takový nouzový stav a jiná opatření přijatá vládou ČR ke dni
podpisu Smlouvy budou trvat.

V

[místo]

dne

[DD.MM.RRRR]

[název dodavatele]
[jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat
za dodavatele, včetně titulu opravňujícího
k zastupování]

1/1

Zadávací dokumentace
Příloha č. 10 – Průvodní protokol vzorků
VZ2020046
Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT

Dodavatel č.
Splňuje
Položka

Požadavek

1

19“ roviny budou umožňovat přenastavení
s použitím maximálně jednoho nástroje.

2

Na 19“ rovinách budou permanentně, viditelně
a čitelně vpředu i vzadu vyznačeny pozice U.

3

4
5

6

Způsob kontroly/ověření
Praktická zkouška přenastavení
instalačních rovin. Způsob přenastavení
19" rovin.
Pohledová kontrola.

Na instalačním šasi mezi přední a zadní instalační
rovinou bude permanentně, viditelně a čitelně
vyznačena vzdálenost pro snadné nastavení
Pohledová kontrola.
instalačních rovin.
Prostupy pro datové kabely ve stropu racku
budou opatřeny kartáčovými vložkami.
Prostupy pro datové kabely ve stropu racku
budou na delších stranách, ideálně v celé délce
stropního panelu.
Bočnice racku budou horizontálně dělené a
opatřeny zámky pro jejich zajištění proti
uvolnění.

Pohledová kontrola.
Pohledová kontrola.

Praktická zkouška nasazení bočnic.

7

Rack musí umožnit změnu 19“ instalačních
rovin na 21“ – 23“ z důvodu instalace
atypického HW bez instalace dalších doplňků.

Praktická zkouška přenastavení šířky
instalačních rovin.

8

Separační / dělící rám pro oddělení teplé a
studené zóny v racku bude včetně kartáče.

Praktická zkouška instalace separačního
rámu.

9

Rack bude instalován na podstavci. Výška
podstavce bude max. 100 mm.

Pohledová kontrola, změření výšky
podstavce.

10

Všechny dveře racku budou opatřeny minimálně Pohledová kontrola, kontrola provedení
3 bodového zamykání.
3 bodovým zamykáním.

ANO

NE

Poznámka
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11

12

13

14

Přední dveře jednokřídlé, zadní dvoukřídlé
vertikálně dělené, stupeň perforace min. 85 %,
jednoduchá možnost změny směru otevírání
dveří z pravých na levé za plného provozu
rozvaděče.

Pohledová kontrola, praktická zkouška
změny směru otevírání dveří.

Při manipulaci, musí racky umožnit demontáž
(vysazení) předních a zadních dveří bez použití
nástroje.

Pohledová kontrola, praktická zkouška
vysazení dveří.

Úhel otevření dveří musí být 180° u volně
stojícího rozvaděče a 130° u řadově spojeného
rozvaděče.

Pohledová kontrola, praktická zkouška
s měřením úhlu otevření dveří.

Všechny části racku budou mít povrchovou
úpravu lakováním s použitím nanokeramické
vrstvy, jako ochrany před korozí.

Bude doloženo certifikátem výrobce o
použití metody bez fosfátování.

Z důvodu snížení ekologické zátěže není
dovoleno použít technologii fosfátováním.
15

16

17

18

Rám skříně a ploché díly budou v RAL 7035 nebo Pohledová kontrola lakování rámů a dílů
v RAL 9005.
racku, porovnání s číselným vzorníkem
RAL.
Vnitřní vybavení racku jako jsou 19“ instalační
roviny včetně instalačních šasi a 19“
příslušenství budou v RAL 9005.
Datové rozváděče budou vybaveny centrálním
zemnícím bodem na rámu rozvaděče a všechny
oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře
apod.) budou vybaveny zemněním všech
kovových částí pospojováním.
Všechny hrany kovových částí racku budou
opracovány tak, aby nedošlo při manipulaci k
poranění osob nebo k poškození kabeláže
proříznutím.

Pohledová kontrola lakování dílů racku,
porovnání s číselným vzorníkem RAL.
Pohledová kontrola.

Pohledová kontrola.

Zadávací dokumentace
Příloha č. 10 – Průvodní protokol vzorků
VZ2020046
Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT

19

20

21

Všechny části racku musí být zpracovány tak
aby byly použitelné v prostředí s vlhkostí 30-70 Bude doloženo čestným prohlášením
výrobce o splnění uvedených podmínek
% a teplotou 18-40 °C aniž by se na
na prostředí.
jednotlivých částech po čase provozu
projevovaly známky poškození vlivem prostředí.
Rack
musí
umožňovat
vnitřní
instalaci vertikálního kabelového managementu
různých výrobců pro vedení datových kabelů v
každém rohu racku.

Praktická zkouška instalace kabelového
managementu různých výrobců.

Rack musí umožnit instalaci napájecích lišt a
PDU různých výrobců, minimálně v obou zadních Praktická zkouška instalace napájecích
lišt a PDU různých výrobců.
rozích rozvaděče, tak aby nepřekážely provozu
instalované technologie.

