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VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZ SAHU 
 
ZADAVATEL:  ČESKÁ REPUBLIKA - Ú ŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
Sídlem:  náb ř. E. Beneše 4, 118 01  Praha 1 – Malá Strana 
IČ:   00006599 
 
NÁZEV ZAKÁZKY: 
 

„Po řízení po čítačových sestav“ 
 
Zadavatel Vás  
 

VYZÝVÁ 
 
k předložení nabídky k výše uvedené zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále. 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávaná formou výzvy více dodavatelům mimo režim zákona 
jako tzv. průzkum trhu (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. Informace o p ředmětu zakázky  
1.1. Stru čný textový popis zakázky, technická specifikace 

Plněním zakázky je dodávka 40 kusů počítačových sestav pro Úřad vlády ČR. Sestava je tvořena 
počítačem, LCD monitorem, myší a klávesnicí a operačním systémem. 

Bližší vymezení plnění zakázky, včetně technické specifikace předmětu zakázky, obsahuje  
Příloha č. 1 „Technická specifikace a další požadavky pro sestavy  počítačů“. 

Uchazeči dodají dne 6. 10. 2010 od 9 do 10 hodin vzorky počítačových sestav k provedení provozního 
testu technických a výkonových parametrů SYSmark 2007 Preview Rating. U testů bude umožněna 
přítomnost zástupce uchazeče. Další informace k výkonovému testu naleznete v Příloze č. 1 
„Technická specifikace a další požadavky pro sestavy počítačů“. 

Dodávka sestav vítěznou firmou se uskuteční do 40ti dnů od podpisu smlouvy. 

1.2. Místo pln ění / realizace 

nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

2. Lhůta pro podání nabídek, v četně adresy, na kterou mají být poslány 
2.1. Adresa pro podání nabídky 

Elektronické tržiště www.allytrade.cz 
  
2.2. Lhůta pro podání nabídky 

Nabídku doručte nejpozději do: 
 
Datum:  29. 9. 2011 
Hodina:  9:00 
 
2.3. Jiné up řesňující údaje k p ředložení nabídky 

Nabídky budou na elektronickém tržišti přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky, 
v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 9:00 hodin. 

3. Požadavky na prokázání kvalifika čních p ředpoklad ů 
3.1. Požadavky na prokázání základních kvalifika čních p ředpoklad ů 

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 
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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 nap ř. každý jednatel nebo 
člen p ředstavenstva spole čnosti) , 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 u činit nap ř. každý jednatel nebo člen p ředstavenstva spole čnosti) , a je-
li 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 rejst říku osob se zákazem pln ění veřejných zakázek. 
 

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením kopie podepsaného 
čestného prohlášení . Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel spl ňuje 
všechny p říslušné základní kvalifika ční předpoklady požadované zadavatelem. 
Dodavatelé  zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat 
spln ění základních kvalifikačních předpokladů podle písm. a) až i) kopií výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatel ů. Uvedený výpis nesmí být starší než 3 m ěsíce . 
 
3.2. Kritéria a doklady pro prokázání profesních kv alifika čních p ředpoklad ů 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který p ředloží : 
a) kopii výpisu z obchodního rejst říku , 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 oprávn ění 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 
spln ění profesních kvalifikačních předpokladů podle písm. a) a b) kopií výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatel ů. Uvedený výpis nesmí být starší než 3 m ěsíce ke dni podání nabídky. 

4. Základní hodnotící kritéria pro zadání ve řejné zakázky 

Ekonomická výhodnost nabídky 
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4.1. Dílčí kritéria ekonomické výhodnosti pro p řidělení zakázky, jejich minimální  hodnota a 
váha v % 

 
Název kritéria 

 
Minimální hodnota 
kritéria 

Váha kritéria v % 
 

Nabídková cena  55 % 

Technické a užitné parametry 
PC 

Hodnotí se míra splnění 
doplňujících požadavků dle 
bodu 3 Zadávací 
dokumentace 

25 % 

Provozní test technických a 
výkonových parametrů SYSmark 
2007 Preview Rating 

Systém musí  podat výkon 
minimáln ě 135 bodů dle 
SYSmark 2007 Preview 
Rating 

20 % 

   

4.2. Způsob hodnocení 

Hodnocení bude provedeno následujícím zp ůsobem: 
 
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 
jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 
nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka 
maximální hodnotu kritéria, například doba záruky, výše smluvní pokuty, získá hodnocená nabídka 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější 
nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu 
kritéria, například cena nabídky, doba provádění, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, 
která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně 
vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové 
ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně 
nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento 
postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro 
konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

5. Varianty nabídky 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

6. Způsob zpracování nabídkové ceny 
 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé pln ění veřejné zakázky, tj. za 40 počítačových sestav. 

 
Nabídková cena bude: 

- uvedena v Kč v členění bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH 
20%) a nabídková cena včetně DPH, 

- uvedena v položkovém členění, 
- zpracována v souladu s touto výzvou, 
- stanovena jako cena »nejvýše p řípustná« a nep řekro čitelná, 
- zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky! 

7. Platební podmínky 
 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

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. 
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8. Lhůta, po kterou je uchaze č svou nabídkou vázán 
 
Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro předložení nabídky. 

9. Obchodní podmínky 
 
Uchazeč ve své nabídce předloží kopii návrhu smlouvy . 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 právo: 

• odmítnout všechny předložené nabídky, 
• zrušit zakázku bez uvedení důvodu, 
• nevracet podané nabídky, 
• upřesnit podmínky zakázky, 
• vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě, 
• vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené uchazečem 

v nabídce, 
• dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem, 
• výběrem nejvhodnější nabídky uchazeče nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo 

jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění, 
• uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v zakázce.  

11. Pokyny pro zpracování nabídky 
 

Nabídka bude vypracována v českém jazyce a doručena v požadované lhůtě. Později doručené 
nabídky nebudou zařazeny do hodnocení. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 
mohly zadavatele uvést v omyl. 

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 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  12. 9. 2011 
 
 ......................................................................... 
 Ing. Lenka Dynterová 

ředitelka odboru informatiky 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE A DALŠÍ POŽADAVKY  
PRO SESTAVY POČÍTAČŮ 

 
Požadovanou sestavu po čítačů tvo ří:  

• počítač, LCD monitor, klávesnice, myš a operační systém. 
 
Technickou specifikaci a požadavky zadavatele tvo ří: 

1. minimální požadavky na konfiguraci nabízené výpočetní techniky (nesplnění těchto 
požadavků znamená vyřazení nabídky z dalšího hodnocení), 

2. požadavky zadavatele na záruky, servisní službu a podporu (tyto požadavky musí být 
součástí návrhu smlouvy), 

3. doplňující požadované technické a užitné parametry (hodnocen bude rozsah splnění těchto 
požadavků), 

4. provedení provozního a výkonového testu na vzorku nabízené počítačové sestavy (systém 
musí podat výkon minimálně 135 bodů, nesplnění požadavku znamená vyřazení nabídky 
z dalšího hodnocení). 

 
1. Minimální požadavky na konfiguraci výpo četní techniky  

 
PC komplet: Počítač, LCD monitor, klávesnice, myš. 
 

a) Počítač - stolní výpo četní technika  
 

Stolní výpo četní technika – Desktop PC  
systém musí podat výkon minimáln ě 135 bodů dle SYSmark 2007 Preview Rating 

Procesor x86 kompatibilní 
Základní deska řadič PATA/SATA 
Paměť 4 GB 
Grafická karta integrovaná 128 MB 
Harddisk SATA, 250 GB, 8MB buffer, 7200 rpm 
Síťová karta integrovaná 100/1000 
Zvuková karta integrovaná na základní desce (výstupy line in, out, repro) 
Počty port ů na základní 
desce 

1x LPT, 4x USB 2.0, RJ-45, VGA, 1x PCI, 1x PCI Express x16 

Počty port ů na PC sk říni 
vpředu 

2x USB 2.0, vstup na mikrofon, výstup na sluchátka   

Optická mechanika DVD +/-RW, 16x 
Operační systém pro splnění kompatibility se stávající sítí a programovým vybavením 

je doporučován předinstalovaný OS Windows 7 Professional CZ 32 
bitů 

Provedení PC sk říně 1x 5,25“, zdroj součástí PC skříně 
 

b) LCD monitor – Flat Panel  
 

LCD monitory – Flat Panely  
typ technologie monitoru aktivní obrazovka TFT 
úhlop říčka 22 palců 
barvy 16 miliónů 
rozlišení 1680 x 1050 při frekvenci 60 Hz (analogové a digitální) 
vstupní konektor videa VGA, DVI-I 
další požadavky nastavitelná výška podstavce LCD, 

integrované reproduktory, 
zdroj součástí monitoru, 
stejná obchodní značka jako PC, 
možnost otočení o 90° 

 
c) klávesnice  
� česká, USB, bez multimediálních kláves 
 
d) myš  
� optická, USB, symetrická 
� 2 tlačítka a kolečko 
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e) požadavky na kompatibilitu  
� zadavatel požaduje kompatibilitu se stávající sítí a programo vým vybavením  

provozovaným na Úřadu vlády ČR:  
o Sestavy budou provozovány v síti s doménou MS Windows Server 2003, výhledově 

2008, s koncovými stanicemi uživatelů na platformě MS Windows – převážně 
Windows XP Professional SP3 CZ a Windows 7 Professional (32 bitů). Požadujeme 
plnou kompatibilitu s MS Windows doménou 2003 a 2008 a plnou kompatibilitu  
s provozovaným programovým vybavením (Lotus Notes 8.5.x, MS Office od verze 
2003, Symantec Endpoint Protection, Aspi, Zoner PhotoStudio 13, SAP GUI 720, 
Cisco VPN klient, apod.). 

o Pro splnění kompatibility je doporučováno dodání sestav s operačním systémem 
Microsoft Windows 7 Professional (32 bitů) v české jazykové verzi. 

 
Uchazeč ve své nabídce uvede opera ční systém, se kterým sestavu nabízí  a dále doloží 
v přehledné form ě (např. formou tabulky) spln ění podmínek Minimálních požadavk ů na 
konfiguraci výpo četních techniky dle bodu 1. a – e Technické specifi kace. Provozní test 
programem SysMark bude proveden techniky Úřadu vlády, viz bod 4. Technické specifikace. 

 
Kontaktní osobou pro dotazy k technické specifikaci je ing. Vladimír Volf, email: 
volf.vladimir@vlada.cz, tel. 224 002 782. 
 
2. Požadavky zadavatele na záruky, servisní službu a podporu  

 
� dodání všech sestav nejpozději do 40ti dnů od uzavření smlouvy, 
� minimální záruka 3 roky na celý PC komplet, servisní služby minimálně po dobu 3 let, 
� po celou dobu záruky je doprava, práce a náhradní díly zdarma, 
� jednotný servis pro celou ČR – jediné kontaktní místo pro nahlášení poruchy v celé ČR, 
� kompletní výroba a testování s certifikací ISO, 
� prohlášení o shodě, 
� zadavatel požaduje odstranění závady na zařízení v místě dodání nejpozději následující 

pracovní den po nahlášení závady. V případě opravy mimo Úřad vlády musí být produkt 
funkční do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl z Úřadu odvezen. V případě prodloužení 
servisního zásahu nad 2 dny zapůjčení náhradního zařízení ve srovnatelných parametrech, 

� smluvně garantovaná sankce za každý den nesplnění výše uvedených požadavků na 
odstranění závady ve výši 1.000,- Kč. 

 
3. Doplňující požadované technické a užitné parametry  

 
Parametr Škála pro 

hodnocení 
Objasn ění k hodnocení 
parametr ů 

Předinstalace MS Windows 7 
Professional CZ na disku PC  

0; 25 ne= 0; ano = 25 

Recovery médium s MS Windows 7 
Professional CZ 

0; 20 ne= 0; ano = 20 

Počet pam ěťových slot ů 0; 10 2 sloty = 0; 3 a více = 10 
Boot z LAN a USB 0; 5 oboje ano = 5; jiná kombinace = 0 
Počet PCI slot ů 0; 10 1 slot = 0; dva a více = 10 
Úchyt na p řenášení LCD sou částí LCD 0; 10 ne = 0; ano = 10 
Konektor USB na LCD 0; 10 ne = 0; ano = 10 
Upínání disk ů a mechanik bez použití 
nástroje 

0; 10 ne = 0; ano = 10 

Celkem bod ů 0 - 100 minimáln ě 0 bodů, maximáln ě 
100 bodů 

 
Míra a rozsah splnění těchto výše specifikovaných požadavků budou posuzovány tak, že hodnotící 
komise vyhodnotí uchazeče, jehož nabídka nejlépe vyhověla výše uvedeným požadavkům 
zadavatele a následně určí pořadí ostatních uchazečů v rámci tohoto dílčího kritéria.    

4. Provozní test technických a výkonových parametr ů SYSmark 2007 Preview Rating  

Počítače pro testování budou mít nainstalovaný operační systém Windows 7 Professional 
v anglické verzi (32 bitový)  (u jiné jazykové verze zadavatel negarantuje korektní proběhnutí testu) 
včetně aktualizací dostupných  k datu 1. 10. 2011.  SYSmark bude nainstalován technikem Úřadu 
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vlády, pro tyto účely bude na počítači k dispozici účet bez hesla s administrátorskými právy  
a automatickým přihlašováním. Virtuální paměť počítače bude nastavena na dvojnásobek fyzické 
paměti. Po instalaci SYSmarku bude počítač restartován, technik Úřadu se přihlásí pod již použitým 
účtem a spustí testování programem SYSmark 2007 Preview Rating.  
 
Výsledky budou exportovány na výměnné médium. Výsledek z testu bude vytištěn a podepsán oběma 
stranami. 
  
Testovaná kategorie Hodnocení 
SYSmark® 2007 Preview Rating dosažený počet bodů 

 
Výsledky testu budou posuzovány tak, že hodnotící komise vyhodnotí dle dosaženého po čtu bod ů  
v testu uchaze če, jehož výsledek testu byl nejlepší,  a následně určí pořadí ostatních uchazečů 
v rámci tohoto dílčího kritéria. 

 


