Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„ Nákup serverů pro celní správu v r. 2013“
Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle § 21 odst.1
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“). Případné odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a označení
výrobků či obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění
s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že
nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů projektového řešení.
Čl. I.
Identifikace zadavatele

Název zadavatele:

Česká republika - Generální ředitelství cel

IČO zadavatele:

71214011

DIČ zadavatele:

CZ71214011

Kontaktní adresa zadavatele:

Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Čl. II.
Vymezení předmětu veřejné zakázky
(1) Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle zákona.
(2) Předmětem veřejné zakázky je dodání celkem 12 ks serverů v šesti rozdílných
technických konfiguracích a poskytnutí záruční doby na tyto servery minimálně po
dobu 36 měsíců. Podrobné specifikace jsou uvedeny v příloze č. 3 - Technické a dodací
podmínky.
(3) Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
druh zboží - servery
kód CPV - 48820000-2.
(4) Nabídka na předmět této veřejné zakázky musí být zpracována na základě této zadávací
dokumentace a podmínek uvedených v příloze č. 3 - Technické a dodací podmínky.
Požadována je dodávka serverů včetně instalace, konfigurace a uvedení do provozu.
Čl. III.
Požadavek na zpracování nabídky
(1) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
(2) Uchazeč předloží nabídku v písemné formě ve dvou písemných vyhotoveních (1x
originál a 1x kopie) v českém jazyce. Do originálu nabídky bude vložen 1 CD ROM
s kompletní elektronickou verzí nabídky ve formátu .pdf, který bude zcela identický
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s listinnou podobou nabídky a dále samostatně, rovněž v elektronické podobě návrh
smlouvy
na dodávku ve formátu .doc.
(3) Zadavatel požaduje, aby současně s nabídkou předložil uchazeč vyplněný a podepsaný
návrh kupní smlouvy, kde uvede délku záruční doby. Smlouva bude podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče a bude zpracována podle
vzoru uvedeného v příloze č. 2 - Vzor kupní smlouvy k zadávací dokumentaci a
splňovat požadavky dle přílohy č. 3 - Technické a dodací podmínky.
(4) Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil krycí list nabídky uvedený v příloze č. 1 této
zadávací dokumentace. Nabídka, krycí list a návrh smlouvy budou podepsány statutárním
orgánem uchazeče nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou.
(5) Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
a budou pevně svázány tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci. Nabídka
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
(6) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této veřejné
zakázky. Bude uvedena v CZK v členění jako cena jednotková bez DPH a včetně DPH
a cena celková bez DPH a včetně DPH dle přílohy č. 1 - krycí list.
(7) Nabídková cena je cenou konečnou, platnou po celou dodávku a bude uchazečem
stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ (mimo případné úpravy vyvolané změnou sazby
DPH.
(8) Součástí nabídky musí být podle § 68 odst. 3 zákona rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkční či obdobném
poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Čl. IV.
Předložení nabídky
1) Nabídky se podávají písemně, v jedné uzavřené obálce. Obálka je opatřena na přelepu
razítkem, příp. podpisem statutárního orgánu uchazeče. Na přední straně musí být obálka
označena čitelně nadpisem: „Veřejná zakázka – „ Nákup serverů pro celní správu
v r. 2013“ – NEOTEVÍRAT– ref. 010 Veřejných zakázek“. Na obálce musí
být uvedena adresa uchazeče.
2) Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo předána osobně v podatelně, na adrese
zadavatele: Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 –
PRAHA 4, nejpozději do 10:00 hodin dne 16.12.2013.
3) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této veřejné zakázky
(např. dopravné, celní poplatky, likvidaci obalů). Cena bude uvedena v CZK v členění
podle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Krycí list) bez DPH a včetně DPH. Nabídková
cena je cenou konečnou, platnou pro celou dodávku a bude uchazečem stanovena jako
cena „nejvýše přípustná“ (mimo případné úpravy vyvolané změnou sazby DPH).

strana 2 z 5

Čl. V.
Platební a obchodní podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 2 zadávací
dokumentace - Návrh kupní smlouvy.
Čl. VI.
Doba, místo dodání a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
(1) Místem dodání předmětu veřejné zakázky je sídlo zadavatele: Generální ředitelství
cel, Budějovická 7, PSČ: 140 96 Praha 4.
(2) Doba trvání: ukončení plnění předmětu veřejné zakázky bude nejpozději do 21 dnů
od podpisu kupní smlouvy.
(3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3.884.298,- Kč bez DPH.
Čl. VII.
Požadavek na splnění kvalifikačních předpokladů
(1) V nabídce uchazeč doloží doklady prokazující splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona ne starší 90 dnů ke
dni podání nabídky (§ 57 odst. 2 zákona za podmínek podle § 52 odst. 1 zákona);
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona, tj.
výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence a oprávnění
k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění nebo licenci).
Podle § 57 odst. 2 zákona nesmějí být doklady, jimiž se prokazuje splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, starší 90 dnů ke dni podání
nabídky.
c) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. f) zákona:
1. rozsah požadovaných informací dle § 56 odst. 5 písm. a): předložení platného
dokladu (certifikátu) v českém jazyce prokazujícího shodu požadovaných
výrobků s technickými předpisy.
2. způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 5 písm.
b): předložení dokladu; zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském
státě Evropské unie, zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných
opatřeních prokazujících shodu požadovaných výrobků s technickými předpisy.
3. minimální úroveň předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. c): zadavatel požaduje
předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaných výrobků s technickými
předpisy podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka (§ 51 odst. 7
zákona).
(3) Před uzavřením smlouvy bude zadavatel požadovat předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů (§ 57 odst. 1 zákona).
(4) Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit
veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.

strana 3 z 5

Čl. VIII.
Kritérium hodnocení nabídek
(1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická
výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich
váhy:
a) Celková nabídková cena
b) Délka záručního servisu

70 %
30%

(2) Hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle dílčích kritérií pomocí bodovací
metody následujícím postupem:
a) Dílčí hodnotící kritérium celková cena zakázky (stanovená váha 70 % = 0,7).
Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky
se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena
100 x ---------------------------------------- x 0,7
hodnocená nabídková cena
Celkovou nabídkovou cenou se rozumí celková nabídková cena včetně DPH uvedená
v příloze č. 1 – Krycí list nabídky.
b) Dílčí hodnotící kriterium délka záručního servisu (stanovená váha 30 %=0,3).
Bodová hodnota za toto dílčí hodnotící kritérium u hodnocené nabídky
se stanovuje výpočtem podle následujícího vzorce:
nabídnutá délka záručního servisu v měsících
100 x -----------------------------------------------------------------nejdelší nabídnutá délka záručního servisu v měsících

x 0,3

Zadavatel tedy bude lépe hodnotit nabídky s delší nabídnutou délkou
záručního servisu.
Přesáhne - li nabízená délka záručního servisu 60 měsíců, nebude se k tomu v hodnocení
již přihlížet, tj. bodové ohodnocení již dále neporoste.
(3) Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle počtu získaných bodů v součtu
za dílčí kritéria. Jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejvyšším počtem
dosažených bodů. Před hodnocením dle dílčích kritérií hodnotící komise posoudí
nabídkové ceny podle § 77 zákona.
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Čl. IX.
Další podmínky a práva zadavatele
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo prověřovat vlastnosti a kvalitu zboží.
Uchazeč je vázán nabídkou 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek. Zadávací
lhůta podle § 43 zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek
a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací
lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít
smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího
řízení.
Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné
zakázce.
Není-li stanoveno v zadávací dokumentaci výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti
zadavatele i uchazeče zákonem a ostatními platnými a účinnými právními předpisy ČR.
Další obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Čl. X.
Dodatečné informace

(1) Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci za podmínek § 49 odst. 1 zákona, zejména se předpokládá definice
parametrů pro připojení do stávající struktury IS CS, kde musí dodavatel garantovat
kompatibilitu
a konektivitu se stávajícím provedením.
(2) Žádost musí být písemná (lze též v elektronické podobě – e-mailová adresa:
podatelna@cs.mfcr.cz,)
(3) Informace o veřejné zakázce lze nalézt na www.isvzus.cz a na profilu zadavatele
https://www.softender.cz/grc/detail/CELNISPRAVA, kde budou zároveň vyvěšeny
i případné dotazy uchazečů stejně jako odpovědi potenciálním uchazečům zodpovězené
zadavatelem.
Čl. XI.
Otevírání obálek
(1) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.12.2013 v 10:05 hodin v budově
Generálního ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.
(2) Sraz účastníků otevírání obálek s nabídkami je dne 16.12.2013 v 10.00 hodin v hale
u hlavní vrátnice budovy GŘC.
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Návrh smlouvy
Příloha č. 3 Technické a dodací podmínky
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