ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
UPGRADE DISKOVÉHO POLE A ODPOVÍDAJÍCÍ INFRASTRUKTURY

ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), na podlimitní veřejnou zakázku
na dodávky. Práva, povinnosti či podmínky neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem
o ZVZ.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené
v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci.
Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky,
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Údaje uvedené
v zadávacích podmínkách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito
požadavky je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání
kvalifikace.

1. Údaje o zadavateli:
Název:

Jihomoravský kraj

Zastoupený:

Ing. Miroslavem Vaculou, vedoucím Odboru informatiky Krajského
úřadu Jihomoravského kraje

Sídlo:

Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82

Právní forma:

územně samosprávný celek – kraj

IČO:

708 88 337

DIČ:

CZ70888337

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., číslo účtu: 27-7491250267/0100

Kontaktní osoba:

Ondřej Hohl DiS., referent odboru informatiky Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

Telefon:

734 646 849

Fax:
E-mail:
(dále jen „zadavatel“)

hohl.ondrej@kr-jihomoravsky.cz

2. Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota:
Předmětem veřejné zakázky je upgrade diskového pole HP 3PAR a odpovídající infrastruktury
Dodávka zajistí upgrade stávajícího diskového pole HP 3PAR a odpovídající infrastruktury včetně
maintenance (viz Část II. – Technická specifikace) a prostředků, které v této chvíli již nedostačují
výkonově, kapacitně ani funkčně, jsou fyzicky i morálně zastaralé a bez podpory ze strany výrobce.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v části II. zadávací dokumentace – Technická
specifikace a v části III. zadávací dokumentace – Obchodní podmínky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4.600.000,- Kč bez DPH.
Kódy CPV:
30233132-5 – Diskové jednotky
30233141-1 – Vícenásobné diskové pole nezávislých disků
72250000-2 – Systémové a podpůrné služby
72590000-7 – Odborné počítačové služby

3.

Doba plnění veřejné zakázky:

leden – únor 2019

4.

Místo plnění:

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je sídlo zadavatele – Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.

5. Požadavky na kvalifikaci:
5.1.

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona o ZVZ.
Splnění základní způsobilosti bude prokázáno listinami uvedenými v § 75 zákona o ZVZ.

5.2.

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2
písm. a) zákona o ZVZ.
Splnění profesní způsobilosti bude prokázáno předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; ne starší než tři
měsíce přede dnem podání nabídky.
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; zadavatel požaduje zejména předložení výpisu
ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ či jeho ekvivalent.

5.3.

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. b)
zákona o ZVZ.

5.4.

Kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona o ZVZ se prokazují
předložením seznamu významných dodávek obdobného charakteru, jako je předmět veřejné
zakázky (obdobné specifikace, jako je uvedena v Části II. – Technická specifikace) poskytnutých
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení k; seznam musí zahrnovat minimálně

informace o ceně, měsíc a rok dodávky a kontaktní údaje na osobu objednatele, která
zadavateli může sdělit, zda uvedená dodávka byla řádně poskytnuta. Rovnocenným dokladem
k prokázání kritérií technické kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele.

5.5.

Za významnou dodávku poskytnutou účastníkem se s ohledem na předmět veřejné zakázky
dle zadávacích podmínek považuje poskytnutí dodávky obdobné specifikace, jako je uvedena
v Části II. – Technická specifikace, ve výši alespoň 4.000.000,- Kč bez DPH.
Účastníci doloží v seznamu dodávek poskytnutých účastníkem poskytnutí alespoň 3
významných dodávek.

6.

Společná ustanovení ke kvalifikaci:

6.1.

Doklady o kvalifikaci v rámci nabídky předkládají účastníci v kopiích a mohou je všechny
nahradit jedním čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky dle ustanovení § 87 zákona o ZVZ. Vzor čestného prohlášení, který účastníci mohou
využít, je Přílohou č. 1 – Část I. této zadávací dokumentace.

6.2.

Zadavatel může v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků předložení originálů nebo
úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci dle ustanovení § 53 odst. 4 zákona o ZVZ.

6.3.

Zadavatel bude požadovat, aby vybraný dodavatel předložil před uzavřením smlouvy originály
nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, dle
ustanovení § 122 zákona o ZVZ. Pokud účastník nedoloží uvedené originály nebo ověřené
kopie dokladů o kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

6.4.

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

7.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo výpisem
ze seznamu certifikovaných dodavatelů:

7.1.

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti podle ust. § 74 a profesní způsobilosti dle
ustanovení § 77 zákona o ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle
ustanovení § 226 zákona o ZVZ.

7.2.

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace nebo její části předložit certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů podle ustanovení § 233 zákona o ZVZ.

8.

Prokazování splnění kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů:

8.1.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základní způsobilosti podle ustanovení § 74 a profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst.
1 zákona o ZVZ v plném rozsahu. Prokázání splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2
písm. a) zákona o ZVZ a kritérií technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b),
zákona o ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.

8.2.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, zadavatel požaduje, aby tito dodavatelé byli vůči
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento závazek je obsažen v obchodních
podmínkách veřejné zakázky a společní dodavatelé podpisem návrhu na uzavření smlouvy na
plnění veřejné zakázky tak s tímto požadavkem souhlasí.

9.

Doplnění nebo objasnění kvalifikace dodavatelů:

Zadavatel může požadovat doplnění nebo objasnění kvalifikace ve smyslu ustanovení § 46 zákona o
ZVZ.

10. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek:
10.1. Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně
platebních podmínek jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci v samostatné části III.

10.2. Obsah obchodních podmínek může účastník při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze
v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací
dokumentace, nesmí je měnit.

11. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle § 41 odst. 1 zákona.
12. Zpracování nabídkové ceny:
12.1. Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH
a současně uvést částku včetně DPH, a tyto uvést v návrhu smlouvy (část III. Obchodní
podmínky).

13. Vysvětlení zadávací dokumentace:
13.1. Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace musí být doručena zadavateli v souladu s ustanovením § 98 zákona o ZVZ.

13.2. K dodržení povinnosti uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem nejméně 4
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek dle ustanovení § 54 odst. 5 zákona o
ZVZ musí být žádost dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace doručena zadavateli
nejpozději 7 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek.

13.3. Vysvětlení zadávací dokumentace bude poskytováno prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK.

14. Označení, obsah a způsob podání nabídky:
14.1. Účastníci nabídku podají písemně. Zadavatel určuje jako výhradní způsob podání nabídek
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání
veřejných
zakázek
Jihomoravského
kraje
dostupného
na
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html.

14.2. Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Na nabídku
podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Při podání
nabídky je třeba dodržet postup stanovený ustanovením § 107 zákona o ZVZ.

14.3. Nabídka bude obsahovat:
a) identifikační údaje účastníka;
b) vyplněné obchodní podmínky vč. přílohy (tj. technické specifikace, která tvoří část II. této
zadávací dokumentace, doplněné o specifikaci konkrétního dodavatelem nabízeného
plnění); nemusí však jít o návrh smlouvy – obchodní podmínky tedy nemusí být
podepsány;

c) informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna
k jednání za účastníka, pokud nabídku podává více osob společně;
d) doklady a informace prokazující splnění základní a profesní způsobilosti a kritérií technické
kvalifikace účastníka požadované touto zadávací dokumentací;
e) další náležitosti, pokud to požaduje tato zadávací dokumentace nebo zákon o ZVZ .

14.4. Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce.
15. Elektronický nástroj E-ZAK:
15.1. Zadavatel doporučuje provádět veškerou elektronickou komunikaci a veškeré úkony v rámci
tohoto zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li
zadavatel v průběhu zadávacího řízení jinak. Jsou připuštěny i jiné formy elektronické
komunikace (vyjma podání nabídky), a to prostřednictvím e-mailu, datové schránky, apod.

15.2. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za
řádně doručené okamžikem 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
e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji EZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

15.3. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do
elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako
veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby
před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

15.4. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele
zodpovídá vždy dodavatel.

15.5. Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manuálu
elektronického
podpisu
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

15.6. Zadavatel doporučuje dodavatelům provést před odesláním nabídky test nastavení prohlížeče
a systému a test odeslání nabídky zde:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/test_index.html
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich datového připojení tak, aby byla
nabídka podána ve lhůtě pro podání nabídek.

16. Způsob hodnocení nabídek:
16.1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost
nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona o ZVZ podle
nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

16.2. Účastník doplní celkovou nabídkovou cenu v návrhu smlouvy na plnění zakázky. Nabídkovou
cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena bez DPH včetně v příloze
specifikované maintenance, stanovená účastníkem v návrhu smlouvy na plnění zakázky.

16.3. Zadavatel stanoví jako maximální přípustnou celkovou cenu dodávky včetně v příloze
specifikované maintenance ve výši 4.600.000,- Kč.

17. Lhůta pro podání nabídek:
17.1. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění výzvy k podání
nabídek na veřejnou zakázku na profilu zadavatele a končí dne 5. 12. 2018 v 10:00 hod.

17.2. Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek.
17.3. S ohledem na elektronickou podobu nabídek bude otevírání nabídek bez účasti účastníků
zadávacího řízení.

18. Uzavření smlouvy:
18.1. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení stanoveného počtu
úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací
(včetně všech příloh) zadavateli. Výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na
uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací bude vybranému dodavateli ze
strany zadavatele zaslána spolu s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Dalšímu účastníkovi v pořadí by byla výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu
na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací zaslána poté, co účastník, jehož
nabídka bude hodnocena jako ekonomicky nejvhodnější nebo další účastník v pořadí,
odmítnou příslušnou smlouvu se zadavatelem uzavřít, nebo neposkytnou zadavateli řádnou
součinnost, aby příslušná smlouva mohla být uzavřena.

18.2. Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným dodavatelem, která
nebudou odpovídat obsahu nabídky vybraného dodavatele nebo nebudou splňovat náležitosti
stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za
odmítnutí vybraného dodavatele uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této
zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s dalším účastníkem v pořadí. Účastník
zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele. Zadavatel
může tento postup použít i opakovaně.

19. Právo zadavatele zrušit zadávací řízení:
19.1. Účastník bere na vědomí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením §
127 odst. 2 zákona o ZVZ. Učiní-li tak zadavatel, nevzniknou v této souvislosti účastníkům
žádné nároky.

19.2. Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu účastníka související se
zrušením zadávacího řízení, i když byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn.

20. Další podmínky zadávacího řízení:
20.1. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady, nebo doplnil
další nebo chybějící údaje a doklady ve smyslu ustanovení § 46 zákona o ZVZ.

20.2. Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména
zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

20.3. Účastník může podat pouze jednu nabídku. Pokud účastník podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel tohoto
účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.

20.4. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
20.5. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit
podmínky zadání zakázky.

20.6. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

20.7. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
20.8. Zadavatel neposkytuje zálohy.
20.9. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku a
oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení na profilu zadavatele v souladu s
ustanovením § 53 odst. 5 zákona o ZVZ. V takové případě se oznámení považují za doručená
všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
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