ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zakázka s názvem
„HW zabezpečení pro aktivity projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0024“

25. ledna 2010
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I.

Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Zapsaná:

II.

Institut Svazu průmyslu ČR
Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
48547395
Česká spořitelna, a.s., 1928859319/0800
v registru zájmových sdružení právnických osob vedeným magistrátem
Hlavního města Prahy

Předmět zakázky

1.
Vymezení předmětu zakázky
Předmětem zakázky je dodávka dvou serverů s příslušenstvím, externí datové úložiště a dva zdroje
nepřerušovaného napájení. Dále je předmětem dodávky instalace a konfigurace dodaných zařízení u
zadavatele a krátké zaškolení.
Hardwarová specifikace serverů
• servery musí mít rozměry umožňující jejich vestavbu do stojanu
• každý server musí být vybaven dvěma redundantními napájecími zdroji
• servery musí umožňovat vzdálený reset, vypnutí a spuštění i při vypnutém operačním systému
• servery musí umožňovat monitoring stavu jejich hardwarových součástí
• součástí příslušenství serverů musí být alespoň jedna klávesnice a myš
• servery musí obsahovat rozhraní typu Fibre Channel nebo výkonově srovnatelné, prostřednictvím
něhož budou připojeny k externímu datovému úložišti
Specifikace softwarového vybavení serverů
• operační systém serverů musí být unixového typu
• softwarové vybavení serverů musí zahrnovat minimálně tyto funkcionality:
• vzdálená správa
• monitoring stavu hardwarového vybavení
• poštovní server
• webový server s podporou běžných technologií jako je PHP
• MySQL
• server pro instant messaging
• systém pro automatizované vytváření a publikování multimediálních epizod (podcastů) s
podporou komprese do různých formátů a s podporou cílené distribuce epizod pomocí RSS či
obdobné technologie
• podpora streamingu videa i audia s vysíláním ze vzdálené stanice
• podpora kolaborativních služeb typu wiki
• podpora redundantního zapojení, t.j. konfigurace, v níž při výpadku jednoho ze serverů druhý
server automaticky přebírá funkčnosti prvního serveru
• podpora pro současné připojení obou serverů k týmž datům na společném datovém úložišti,
resp. pro sdílení týchž dat oběma servery současně
• automatické zálohování
• firewall
• softwarové vybavení musí být administrovatelné prostřednictvím grafického uživatelského
rozhraní, a to i vzdáleně
Specifikace ostatních hardwarových součástí předmětu dodávky
• externí datové úložiště musí podporovat technologii RAID 5 nebo 6 a musí mít kapacitu nejméně 6
TB při využití RAID 5. Úložiště musí mít rozměry umožňující vestavbu do stojanu. Musí umožňovat
vzdálenou správu prostřednictvím webového rozhraní. Musí obsahovat dva redundantní napájecí
zdroje. Musí obsahovat rozhraní Fibre Channel nebo výkonově srovnatelné, prostřednictvím něhož k
němu budou připojeny servery. Musí podporovat současný přístup obou serverů ke sdíleným datům.
• dva zdroje nepřerušeného napájení (UPS) dimenzované pro připojení obou serverů i externího
datového úložiště
Další specifikace dodávky
• Součástí dodávky je instalace a konfigurace všech dodaných zařízení u zadavatele, a to včetně
nastavení redundantního zapojení serverů (viz výše) a včetně nastavení připojení serverů ke
společnému datovému úložišti, resp. nastavení současného přístupu serverů ke sdíleným datům na
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společném datovém úložišti.
• Zadavatel požaduje krátké základní zaškolení jeho pracovníků do administrace a používání
nainstalovaných technologií.
• Zadavatel požaduje, aby na všechna dodaná zařízení byla poskytnuta záruka v délce nejméně tří let
(záruční servis).
• Zadavatel požaduje, aby dodavatel byl schopen po předání dodávky poskytovat ke všem dodaným
zařízením proaktivní servisní podporu. Její poskytování není ale předmětem zakázky, údaje o formě a
cenových parametrech proaktivní servisní podpory uvedené dodavatelem v nabídce mají pro
zadavatele pouze informativní charakter a nebudou předmětem posuzování nabídky příslušného
dodavatele.
2.
Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 664.000 Kč bez daně z přidané hodnoty, DPH (20 %) činí
132.800 Kč, celkem včetně DPH činí předpokládaná hodnota zakázky 796.800 Kč.
3.
Místo plnění zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou kancelářské prostory v sídle zadavatele na adrese Institut Svazu
průmyslu ČR, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1.

4.

Doba plnění zakázky

Zadavatel předpokládá termín zahájení plnění předmětu zakázky bezprostředně po podpisu smlouvy
s vybraným dodavatelem s tím, že plnění zakázky (t.j. dodávky, instalace, konfigurace a zaškolení)
musí být ukončeno nejpozději do 26. března 2010.

5.

Platební podmínky pro plnění předmětu zakázky

Zadavatel požaduje následující platební podmínky:
V případě prodlení dodavatele se sjednaným termínem ukončením dodávky je zadavatel oprávněn
účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
Na dodávku nebudou poskytovány žádné zálohy.
Fakturaci bude možné provést na základě akceptačního protokolu podepsaného ředitelem Institutu
Svazu průmyslu ČR.
Splatnost faktury bude min. 14 dnů od jejího doručení zadavateli, její součástí musí být kopie
akceptačního protokolu podepsaného ředitelem Institutu Svazu průmyslu ČR.

V.

Požadavky na prokázání kvalifikace

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dále "dodavatele") je splnění
požadované kvalifikace.
1. Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden
v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
2. Profesní kvalifikační předpoklady
Dodavatel musí prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 54 písm. a) a
b) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách následovně:
2.1.

Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle
zvláštních právních předpisů.
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2.2.

Dodavatel předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský
zákon apod.) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

3. Společné podmínky pro prokazování kvalifikace
3.1.
Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení musí být doloženy v originále nebo
úředně ověřené kopii. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich
úředně ověřený překlad do českého jazyka.
3.2.

Výpis z obchodního rejstříku či oprávnění k podnikání nesmějí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.

3.3.

Neprokáže-li dodavatel stanoveným způsobem některý z kvalifikačních předpokladů, nebo
uvede neúplné či nepravdivé informace, bude nabídka tohoto dodavatele vyloučena.

VI.

Lhůta a způsob podání a zpracování nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15. února 2010 ve 12.00 hodin.
Uchazeči mohou svou nabídku zaslat na adresu Institut Svazu průmyslu ČR, Projektová kancelář,
Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k
podání nabídek.
Nabídka bude předána v jednom písemném vyhotovení - a jednou na elektronickém nosiči dat
(CD. Nabídka bude zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ HW ZABEZPEČENÍ PRO AKTIVITY PROJEKTU CZ.1.07/2.4.00/12.0024" - NEOTVÍRAT“. Na
obálce bude rovněž uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky.
Uzavřením obálky se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na
uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možno jakýmkoliv
způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených
v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami
musí být předloženy v českém jazyce.
Nabídka musí obsahovat:
a) název zakázky,
b) identifikační údaje uchazeče včetně uvedení kontaktních údajů, včetně kontatní osoby ve věci
zakázky a jejího telefonu a e-mailové adresy.
c) obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu
listů v nabídce,
d) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění s relevantními údaji a informacemi pro účely
hodnocení dle bodu VIII této zadávací dokumentace (zejména podrobná konfigurace
hardwarových zařízení, podrobný soupis softwarového vybavení včetně uvedení verzí, podrobný
popis rozsahu instalačních a konfirguračních prací, časový i obsahový rozsah základního školení,
popis formy záručního servisu)
e) popis formy a cenové parametry proaktivní servisní podpory (údaje informativního charakteru,
nebudou předmětem posuzování nabídky příslušného dodavatele).
f) nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
g) přílohy
- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií a profesních kvalifikačních
předpokladů (dle čl. V této zadávací dokumentace).
- Návrh Smlouvy (zpracovaný dle článku VII této zadávací dokumentace).
Nabídka musí být datována a podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování
statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném
v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč
v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.
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VII.

Smlouva

Uchazeč je povinen doložit do nabídky návrh Smlouvy ve dvou vyhotoveních, který musí akceptovat
veškeré požadavky a podmínky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci, a to jak
požadavky věcné, technické, obchodní, cenové a platební, tak požadavky právní a smluvní. Návrh
Smlouvy musí zároveň obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění zakázky ve své
nabídce, a musí splňovat ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se vztahují
k provádění příslušné zakázky.
Ve Smlouvě se uchazeč musí zavázat k tomu, že umožní všem subjektům oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladu
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Všechna vyhotovení návrhu Smlouvy (i veškeré její případné přílohy) musí být podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování
za společnost uvedeném v obchodním rejstříku), či jinou osobou zplnomocněnou za uchazeče jednat;
v takovém případě doloží uchazeč jako součást nabídky originál nebo úředně ověřenou kopii plné
moci či jiného oprávnění této osoby k jednání. Předložení nepodepsaného textu Smlouvy není
předložením návrhu Smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel takovou nabídku
vyloučí.
Návrh Smlouvy předložený uchazečem je pro uchazeče závazný.

VIII.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky bodovací
metodou, v souladu s níže uvedenými dílčími kritérii a jim přiřazenými váhami.
Název kritéria

Váha kritéria

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

50 %

Výkon dodaného zařízení

20%

Ostatní kvalitativní parametry dodaného zařízení

20%

Forma záručního servisu

10%

V kritériu Nabídková cena v Kč bez DPH bude nejvhodnější nabídkou ta nabídka, která nabídne
nejnižší nabídkovou cenu.
V kritériu Výkon dodaného zařízení bude nejvhodnější nabídkou ta nabídka, která nabídne nejvyšší
výkon dodaného zařízení.
V kritériu Ostatní kvalitativní parametry dodaného zařízení bude nejvhodnější nabídkou ta nabídka,
která bude nejlépe hodnocena z hlediska funkční vybavenosti dodaného zařízení, využitelnosti
dodaného zařízení v heterogenním prostředí, míry využití otevřených standardů dodaného zařízení,
škálovatelnosti a rozšiřitelnosti dodaného zařízení a morální životnosti dodaného zařízení.
V kritériu Forma záručního servisu bude nejvhodnější nabídkou ta nabídka, která bude nejlépe
hodnocena z hlediska formy nabízeného záručního servisu dodaného zařízení (reakční doba, vlastní
forma záručního servisu).
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IX.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni začíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek a trvá do 31.3.2010.

X.

Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení v případě, že nabídkové ceny všech nabídek, které
splnily podmínky a požadavky zadavatele, budou vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky.
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem, uchazeči a dodavateli bude při veškerých jednáních
probíhat pouze v českém jazyce.

XI.

Závěrečná ustanovení

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky
obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a
vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném zadávacím řízení.

Za zadavatele:

………………………………..
Ing. Martin Štorkán, ředitel
Institut Svazu průmyslu ČR

Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §
53 odst. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (vzor)

6

