č.j. 931/2012-OIT

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Sídlem:
Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ:
00006599
NÁZEV ZAKÁZKY:
„Rozšíření iSCSI SAN pole Dell Equallogic“
Zadavatel Vás
VYZÝVÁ
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále.
Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávaná formou výzvy více dodavatelům mimo režim zákona
(dále jen „zakázka“). Zakázka je realizována přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně,
zejména oblasti kvalifikací. Z tohoto rozhodnutí zadavatele nemůže vyplývat výklad, že by byla
zakázka realizována v režimu zákona jako celek. Vzhledem k tomu nelze uplatnit námitky či jiné
standardní opravné prostředky ve smyslu zákona.
1.

1.1.

Informace o předmětu zakázky
Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je rozšíření stávajícího iSCSI SAN úložiště Dell
Equallogic o další zařízení Dell Equallogic, které bude integrováno do stávajícího iSCSI SAN úložiště
a bude s ním plně kompatibilní. Cílem je navýšení diskové kapacity stávajícího iSCSI SAN úložiště.
Stávající iSCSI SAN úložiště se skládá z těchto tří zařízení Dell Equallogic:
• Equallogic PS100E,
• Equallogic PS6000X,
• Equallogic PS6000X.
Požadujeme dodat iSCSI SAN úložiště Dell Equallogic PS6100X SAS 10K v této HW konfiguraci:
• osazení disky 12x 900GB 10K SAS o celkové kapacitě 10,8TB,
• dalších 12 volných pozic pro budoucí osazení disky 12x 900GB 10K SAS o celkové kapacitě
10,8TB,
• celková kapacita zařízení při plném osazení disky 24x 900GB 10K SAS bude 21,6TB,
• dva redundantní řadiče (PS6100 Dual Controller,HA with failover),
• dva redundantní napájecí zdroje,
• redundantní napájecí zdroje, chladicí ventilátory a disky budou vyměnitelné za provozu,
• plná kompatibilita se stávajícím iSCSI SAN úložištěm.
Požadujeme dodat iSCSI SAN úložiště Dell Equallogic PS6100X SAS 10K s 3letým záručním
servisem v režimu „ProSupport and 4hr Mission Critical“.
Součástí dodávky iSCSI SAN úložiště bude doprava, instalace, konfigurace a zaškolení obsluhy.
Požadovaná doba plnění je 21 dní od podpisu smlouvy.
1.2.

Místo plnění / realizace

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
2.

2.1.

Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány
Adresa pro podání nabídky

Elektronické tržiště www.allytrade.cz.
2.2.

Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do:
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Datum:
Hodina:
2.3.

23.2.2012
12:00

Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky

Nabídky budou přijímány na elektronickém tržišti po celou dobu lhůty pro předložení nabídky,
v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 12 hodin.
3.

3.1.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu (tj. takové prohlášení musí učinit např. každý jednatel nebo
člen představenstva společnosti), a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu (tj. takové
prohlášení musí učinit např. každý jednatel nebo člen představenstva společnosti), a jeli statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště;
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu;
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště uchazeče;
i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením kopie podepsaného
čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje
všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.
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Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle písm. a) až i) kopií výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů. Uvedený výpis nesmí být starší než 3 měsíce.
3.2.

Kritéria a doklady pro prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
a) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopii výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, uvedené doklady a výpisy nesmí být starší než
3 měsíce,
b) kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat
splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle písm. a) a b) kopií výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.
4.

Základní hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

Nejnižší nabídková cena včetně DPH za celé plnění veřejné zakázky.
5.

Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
6.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu:
 Za celé plnění veřejné zakázky.
Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH (sazba DPH 20%) a nabídková cena včetně DPH.
Uchazeč uvede ve své nabídce kalkulaci nabídkové ceny v položkovém členění.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude stanovena jako
cena »nejvýše přípustná« a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním
předmětu veřejné zakázky!
7.

Platební podmínky

Zálohy:
 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Způsob vystavení daňového dokladu:
 Daňový doklad bude vystaven uchazečem do 21 dnů po dodání a převzetí celého plnění
zakázky.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8.

Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro předložení nabídky.
9.

Obchodní podmínky
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Uchazeč ve své nabídce předloží kopii podepsaného návrhu smlouvy, který bude odpovídat
vzoru smlouvy uvedeném v příloze č. 1. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na
základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena kopie platné plné moci.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy uzavírané s uchazečem, který
předložil nejvýhodnější nabídku. Smluvní vztah se bude řídit zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje:
• odmítnout předložené nabídky,
• zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu,
• nevracet podané nabídky,
• upřesnit podmínky zakázky,
• vyloučit ze soutěže dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve
výzvě,
• vyžádat si od dodavatele písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené
dodavatelem v nabídce,
• dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,
• výběrem nejvhodnější nabídky dodavateli nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění,
• dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí
v poptávkovém řízení.
Zadavatel nepřipouští námitky.
11. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude vypracována v českém jazyce. Nabídky, včetně příloh a všech doprovodných
dokumentů, musí být vloženy na elektronické tržiště www.allytrade.cz. V případě, že uchazeč
neprokáže v nabídce veškeré požadavky zadavatele, je povinen tak na výzvu zadavatele učinit
nejpozději do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídky musí být doručeny na elektronické tržiště www.allytrade.cz v požadované lhůtě. Později
doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

V Praze dne

..............................................................................
Ing. Lenka Dynterová
ředitelka odboru informatiky
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Příloha č. 1

KUPNÍ

SMLOUVA

uzavřená podle § 409 a následujících obchodního zákoníku
Číslo smlouvy kupujícího: 12/XXX-0
Číslo smlouvy prodávajícího: XXXXX
Česká republika - Úřad vlády České republiky
se sídlem nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1
IČ: 00006599
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupený: Ing. Lenkou Dynterovou, ředitelkou odboru informatiky
Bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320-001/0710
(dále jen „kupující“)
a
XXXXXXXXXXX
se sídlem XXXXXXXXXXX
IČ: XXXXXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXXX
Zastoupené: XXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, účet č.: XXXXXXXXXXX
Firma zapsána v obchodním rejstříku u XXXXXXXXXXX
(dále jen „prodávající“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).
Čl. I
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je úprava závazku prodávajícího dodat kupujícímu níže specifikovaný
předmět koupě a závazek kupujícího předmět koupě, dle podmínek smlouvy převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu.
2. Smlouva se uzavírá na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření iSCSI
SAN pole Dell Equallogic”, č.j. 931/2012-OIT.
Čl. II
Předmět koupě
1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat iSCSI SAN úložiště Dell Equallogic PS6100X
SAS 10K dle specifikace uvedené v příloze č. 1 (dále jen „úložiště“).
Čl. III
Místo a termín dodání
1. Místem předání a převzetí úložiště je sídlo kupujícího na adrese nábř. E. Beneše 4,
Praha 1.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu úložiště nejpozději do 21 dnů od podpisu
smlouvy.
3. V případě prodlení s termínem uvedeným v předchozím odstavci zaplatí prodávající
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení. Smluvní pokutu
zaplatí prodávající do 14 dnů ode dne obdržení písemné výzvy kupujícího k jejímu zaplacení na účet
uvedený ve výzvě kupujícího. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok kupujícího na náhradu
škody a výše smluvní pokuty se do náhrady škody nezapočítává.
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Čl. V
Cena a platební podmínky
1. Cena úložiště je sjednána dohodou smluvních stran a činí XXXXXXXXXXX Kč bez daně
z přidané hodnoty. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, včetně dopravy a souvisejících
nákladů. Daň z přidané hodnoty bude připočtena na faktuře prodávajícího ve výši dle právních
předpisů, platných v den vystavení faktury.
2. Kupující se zavazuje uhradit cenu za zboží na základě faktury prodávajícího, do 21 dnů ode
dne jejího obdržení, bezhotovostním převodem. Prodávající je povinen vystavit fakturu do 21 dnů ode
dne převzetí zboží kupujícím.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona a její přílohou bude kopie
dodacího listu. Pokud faktura nebude obsahovat některou z těchto náležitostí, je kupující oprávněn, ve
lhůtě její splatnosti, fakturu vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet
znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.
4. V případě prodlení s úhradou faktury nebo její části, zaplatí kupující prodávajícímu zákonný
úrok z prodlení z dlužné částky.
Čl. VI
Záruka
1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na úložiště v délce 36 měsíců, přičemž záruka
běží ode dne následujícího po dni podpisu dodacího listu. Po dobu záruky odpovídá prodávající za
vady zboží a je povinen je bezúplatně odstranit.
2. Kupující je povinen reklamovat v záruční době vady na úložišti v co nejkratší lhůtě po jejich
zjištění. Reklamace se provede telefonicky na číslo XXXXXXXXXXX nebo email: XXXXXXXXXXX a
prodávající je povinen zahájit práce na odstranění vad do druhého pracovního dne od nahlášení
závady. V případě, že tak neučiní, je kupující oprávněn odstranit vady na vlastní náklady, které je
prodávající povinen následně kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne obdržení faktury. Tímto
ujednáním není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
3. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené jeho vadným používáním nebo vzniklým
v souvislosti se zásahem třetí osoby, či v důsledku vyšší moci. Za sjednanou úhradu a ve sjednané
době prodávající odstraní také poškození a vady, za které neodpovídá.
Čl. VII
Ostatní ujednání
1. Úložiště bude kupujícímu předáno na základě dodacího listu, který vyhotoví prodávající, a
který bude podepsán pověřenými zástupci obou smluvních stran. Dodací list bude zpracován ve dvou
vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
2. Kupující je oprávněn úložiště převzít pouze, pokud nebude vykazovat žádné vady.
3. Pověření zástupci smluvních stran pro realizaci této smlouvy jsou:
a) za kupujícího: Ing. Tomáš Kučera, tel. č. 224 002 209,
b) za prodávajícího: XXXXXXXXXXX
4. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy a jí výslovně neupravené, se řídí
Obchodním zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy.
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Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž kupující obdrží tři stejnopisy a
prodávající jeden stejnopis.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a že jí uzavírají v souladu se
svou svobodnou a vážnou vůlí, nikoliv v tísni nebo za tíživých podmínek.

V Praze dne ............. 2011
Za Českou republiku
Úřad vlády České republiky
__________________________
Ing. Lenka Dynterová
ředitelka odboru informatiky

V Praze dne .............. 2011
Za XXXXXXXXXXX

__________________________
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
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Příloha č. 1
Specifikace předmětu koupě (včetně uvedení servisního programu na nabízený HW)
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