Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“)
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ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných dodavatelů. Podáním
nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací
dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se,
že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace
obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.
1.

Údaje o zadavateli:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Profil zadavatele:
Kontaktní osoby:

(dále jen „zadavatel“)
2.

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337
Komerční banka, a. s., č.ú. 27-7494420217/0100
JUDr. Romanem Heinzem, Ph.D., ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje
(dále jen „KrÚ JMK“)
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele KrÚ JMK
telefon: 541651261
e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz
Bc. Aleš Staněk, vedoucí oddělení Kybernetické operační centrum odboru kancelář
ředitele KrÚ JMK
telefon: 541658903
e-mail: stanek.ales@kr-jihomoravsky.cz

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v části
II. zadávací dokumentace – obchodních podmínkách a v části III. zadávací dokumentace – technických
podmínkách.
3.

Předpokládaná hodnota:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace je 652.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální. V případě, že nabídková cena
dodavatele překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, bude nabídka takového dodavatele
vyřazena a nebude dále hodnocena.
4.

Doba a místo plnění:

Vybraný dodavatel je povinen realizovat předmět plnění veřejné zakázky (tj. dodat požadovaný předmět
koupě do místa plnění veřejné zakázky – viz níže) nejpozději ve lhůtě 70 dnů od účinnosti kupní smlouvy.
Místem plnění předmětu veřejné zakázky je budova zadavatele na adrese Žerotínovo náměstí 3, Brno.
5.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti tím, že předloží:
5.1

čestné prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této I. části zadávací dokumentace. Prostřednictvím
čestného prohlášení dodavatel osvědčí splnění základní způsobilosti ve smyslu zákona o ZVZ.
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Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti tím, že předloží v prosté
kopii:
5.2
5.3

výpis z obchodního rejstříku;
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Povinnost předložit doklady uvedené pod body 5.2. a 5.3. může dodavatel splnit odkazem na odpovídající
informace vedené v informačním systému veřejné správy.
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, splnění požadavků uvedených pod body 5.1 a 5.2 prokáže
každý z těchto dodavatelů samostatně. Splnění požadavku uvedeného pod bodem 5.3 prokáží dodavatelé
společně. V nabídce bude předložena kopie smlouvy obsahující závazek, že dodavatelé podávající
společnou nabídku budou 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.
Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadavku uvedeného pod bodem 5.3 prostřednictvím
poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit kopii smlouvy uzavřené
s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění tohoto požadavku.
Dodavatel je dále povinen v takovém případě doložit splnění požadavků uvedených pod body 5.1 a 5.2
poddodavatelem a doklady prokazující splnění požadavku zadavatele podle bodu 5.3 (či chybějící části)
poddodavatelem.
Zadavatel je oprávněn si před uzavřením smlouvy vyžádat originály nebo ověřené kopie dokumentů
prokazujících kvalifikaci dodavatele.
6.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 6. 2019 v 10:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
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, a zadavatel oznámí dodavateli, že jeho nabídka
byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
7.

Lhůta, po kterou jsou dodavatelé vázání nabídkami:

Dodavatelé jsou svými nabídkami vázáni po dobu 90 dnů, tato lhůta začne běžet dnem následujícím
po skončení lhůty pro podání nabídek.
8.

Zpracování nabídkové ceny:

8.1

Nabídkovou cenou se rozumí celková úplata za plnění předmětu veřejné zakázky, a to tak, jak je
stanovena v části II. zadávací dokumentace – obchodních podmínkách.

8.2

Nabídková cena bude stanovena částkou v české měně, a to v souladu s uvedenými požadavky na
způsob stanovení nabídkové ceny.

8.3

Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Za překročení nabídkové
ceny se nepovažuje připočtení DPH v zákonné výši.

8.4

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady účastníka na veškeré dodávky a služby
nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících
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při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze uvažovat během jeho plnění. Nabídková cena musí
být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny
k zahraničním měnám.
8.5

9.

Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, že bude posuzovat, zda podaná nabídka neobsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže bude nabídková
cena nepřiměřeně nízká, vyžádá si zadavatel od účastníka písemné zdůvodnění těch částí nabídky,
které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li účastník písemně mimořádně nízkou
nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka
vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.
Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou zadavatelem hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle hodnotícího kritéria
nejnižší nabídková cena.
Pořadí nabídek bude určeno podle výše nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její
výše bez DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této výzvě až po
hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele.
10. Platební podmínky:
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Platební podmínky jsou blíže specifikovány v části II. zadávací dokumentace - obchodních podmínkách.
11. Obchodní podmínky:
Obchodní podmínky jsou uvedeny v části II. zadávací dokumentace a jsou pro dodavatele závazné. Obsah
obchodních podmínek může dodavatel doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních
podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace. Jiné změny obchodních podmínek nejsou přípustné.
12. Označení, obsah a způsob podání nabídky:
Účastníci nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka s nabídkou bude
označena slovem „NEOTVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky „Upgrade SSB 2019“ a bude na ní uvedena
adresa účastníka, na níž mu je možné zaslat případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje účastníkům, aby obálku s nabídkou na uzávěře
opatřili razítkem, pokud jej účastník používá, případně podpisem účastníka, je-li fyzickou osobou, či
podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka, je-li účastník právnickou osobou.
Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty
pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře
a vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka
musí být podepsána osobou k tomu oprávněnou (viz níže).
Nabídka bude obsahovat:
 návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky podle podmínek stanovených
touto zadávací dokumentací, a to včetně požadovaných příloh; návrh smlouvy musí být podepsán
osobou k tomu oprávněnou;
 doklad o oprávněnosti osoby jednat za dodavatele (např. plná moc), pokud právní jednání
dodavatele nečiní fyzická osoba, která je sama dodavatelem, nebo statutární orgán nebo člen
statutárního orgánu zapsaný do veřejného rejstříku;
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čestné prohlášení dle přílohy č. 1 této I. části zadávací dokumentace a další doklady a informace
prokazující kvalifikaci dodavatele požadované touto I. částí zadávací dokumentace;
další náležitosti, které požaduje tato zadávací dokumentace.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Zadavatel může v případě nejasností požádat dodavatele o písemné vysvětlení nabídky, popř. o doplnění
chybějících dokladů. V žádosti zadavatel uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má dodavatel
vysvětlit, nebo které doklady má dodavatel doplnit. Nedoručí-li dodavatel své vysvětlení či chybějící doklady
ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanovil-li zadavatel lhůtu ve výzvě delší, bude
nabídka dodavatele vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.
13. Místo a doba pro podání nabídky:
Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský
kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kancelář ředitele, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno.
Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, a to
na podatelnu v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod.
a v pátek od 8:00 do 14:00 hod.
Nabídky musí být zadavateli doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
14. Uzavření smlouvy:
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.
Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných
vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy včetně příloh),
opatřených podpisem osoby oprávěné jednat jménem či za dodavatele, a to ve lhůtě určené zadavatelem.
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. Pokud dodavatel, jehož nabídka byla hodnocena jako nejvhodnější, odmítne
příslušnou smlouvu se zadavatelem uzavřít, nebo neposkytne řádnou součinnost, aby příslušná smlouva
mohla být uzavřena, bude vyzván další dodavatel v pořadí. Tento postup lze opakovat.
Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným dodavatelem, které nebudou
odpovídat obsahu nabídky 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.
15. Další podmínky zadávacího řízení:







Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je zároveň poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem vyřadí.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepřipouští nabídky podané v elektronické podobě.
Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí možnost zveřejnění podmínek jeho nabídky v rozsahu
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů [zejména ze zákona o ZVZ, zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
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].
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Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky
zadání veřejné zakázky.
Nabídky nebudou dodavatelům vráceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny nabídky
nebo zadání veřejné zakázky zrušit.




16. Seznam příloh části I. zadávací dokumentace – podmínky zadávacího řízení:
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení (v samostatném editovatelném souboru)
______________________________________________________________________________________
ČÁST II. – OBCHODNÍ PODMÍNKY
V samostatném editovatelném souboru.
______________________________________________________________________________________
ČÁST III. – TECHNICKÉ PODMÍNKY
Plnění nabízené dodavatelem jako předmět plnění veřejné zakázky zadávané na základě této zadávací
dokumentace musí vyhovovat níže uvedeným minimálním technickým parametrům požadovaným
zadavatelem.
Dodávka 2 ks shodných serverů, výrobce Dell, jeden je rozšířen o základní licenci VMware vSphere
Essentials, 3 hosts, max 2 CPU per host.
Počet Kód

Popis
POWEREDGE R740 SERVER (001)

1

329-BDKH PowerEdge R740/R740XD Motherboard

1

338-BLLY

Intel Xeon Gold 6126 2.6G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 19.25M Cache, Turbo, HT (125W)
DDR4-2666

1

379-BCSF

iDRAC,Factory Generated Password

1

379-BCQV Group Manager, Enabled

1

321-BCSO Chassis with up to 8 x 3.5" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU Configuration

1

325-BCHU PowerEdge 2U Standard Bezel

1

330-BBHB Riser Config 2, 3 x8, 1 x16 slots

1

343-BBFG PowerEdge R740 Shipping Material

1

350-BBKG Dell EMC Luggage Tag

1

350-BBJV

No Quick Sync

1

370-AAIP

Performance Optimized

6

1

370ADNU

8

370-ADNF 32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank

1

Intel Xeon Gold 6126 2.6G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 19.25M Cache, Turbo, HT (125W)
374-BBNT DDR4-2666

1

385-BBCF

2

385-BBKG 16GB microSDHC/SDXC Card

1

385-BBKT

iDRAC9,Enterprise

1

385-BBLE

IDSDM and Combo Card Reader

8

400-ASIE

4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

1

405-AAOE PERC H730P+ RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter, Low Profile

2

412-AAIQ

Standard 1U Heatsink

1

429-ABBJ

No Internal Optical Drive

1

450ADWS

Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W

2

450-AADY C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord

1

461-AADZ No Trusted Platform Module

1

29310049

Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)

1

540BBBW

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card

1

750-AABF Power Saving Dell Active Power Controller

1

770-BBBR ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm

1

780-BCDQ RAID 10

1

384-BBPY

1

634-BRIM VMware ESXi 6.7 U1 Embedded Image on Flash Media

1

631-AACK No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit

1

70913131

Base Warranty

1

70915040

3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty

2667MT/s RDIMMs

Redundant SD Cards Enabled

6 Standard Fans for R740/740XD

7

1

86537422

3Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service

POWEREDGE R740 SERVER (002)
1

329-BDKH PowerEdge R740/R740XD Motherboard

1

338-BLLY

Intel Xeon Gold 6126 2.6G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 19.25M Cache, Turbo, HT (125W)
DDR4-2666

1

379-BCSF

iDRAC,Factory Generated Password

1

379-BCQV Group Manager, Enabled

1

321-BCSO Chassis with up to 8 x 3.5" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU Configuration

1

325-BCHU PowerEdge 2U Standard Bezel

1

330-BBHB Riser Config 2, 3 x8, 1 x16 slots

1

343-BBFG PowerEdge R740 Shipping Material

1

350-BBKG Dell EMC Luggage Tag

1

350-BBJV

No Quick Sync

1

370-AAIP

Performance Optimized

1

370ADNU

2667MT/s RDIMMs

8

370-ADNF 32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank

1

Intel Xeon Gold 6126 2.6G, 12C/24T, 10.4GT/s 2UPI, 19.25M Cache, Turbo, HT (125W)
374-BBNT DDR4-2666

1

385-BBCF

2

385-BBKG 16GB microSDHC/SDXC Card

1

385-BBKT

iDRAC9,Enterprise

1

385-BBLE

IDSDM and Combo Card Reader

8

400-ASIE

4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

1

405-AAOE PERC H730P+ RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter, Low Profile

2

412-AAIQ

Standard 1U Heatsink

1

429-ABBJ

No Internal Optical Drive

Redundant SD Cards Enabled

8

1

450ADWS

2

450-AADY C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord

1

461-AADZ No Trusted Platform Module

1

29310049

Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)

1

540BBBW

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card

1

750-AABF Power Saving Dell Active Power Controller

1

770-BBBR ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm

1

780-BCDQ RAID 10

1

528-BBTQ VMware vSphere Essentials, 3 hosts, max 2 CPU per host 3YR

1

384-BBPY

1

634-BRIM VMware ESXi 6.7 U1 Embedded Image on Flash Media

1

631-AACK No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit

1

70913131

Base Warranty

1

70915040

3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty

1

86537422

3Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service

Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W

6 Standard Fans for R740/740XD
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