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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel:

Metropolnet a.s.

Se sídlem:

Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČ:

25439022

DIČ:

CZ25439022

Zastoupený:

Jiří Knápek, předseda představenstva
Mgr. J. Hofman, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Kolář
Tel. +420 475 272 914, e-mail: verejne.zakazky@metropolnet.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_329.html

Zpracovatel zadávacích podmínek: EQUICA a.s., Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9 – Vysočany,
IČO: 26490951 – osoba odpovědná za zpracování zadávací dokumentace: Vladimír Matějíček.
Zpracovatel technické části zadávacích podmínek (příloha č. 6: „Požadavky na Core a Access
přepínače“): CC one, s.r.o., Netlucká 635, Dubeč, 107 00 Praha 10, IČO: 02443309 – osoba odpovědná
za zpracování zadávací dokumentace: Ing. Vlastimil Karabina.

2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Obnova páteřní a přístupové infrastruktury (dále také „VZ“).

3. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Předmětná nadlimitní veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zák.
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“) Cílem tohoto zadávacího řízení
je uzavření Kupní smlouvy a smlouva o poskytnutí licence a rámcové smlouvy na poskytování podpory
s jedním účastníkem zadávacího řízení (dále jen jako „účastník“ nebo "vítězný dodavatel").
Předmět veřejné zakázky není rozdělen na části vzhledem k jeho ucelené povaze.

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota VZ činí 19 500 000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se skládá z ceny:
Dodávka řešení:

11 000 000,- Kč bez DPH

Servis řešení:

2 500 000,- Kč bez DPH

Konzultace:

1 500 000,- Kč bez DPH

Vyhrazená změna závazku:

4 500 000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou.
Předpokládaná hodnota zahrnuje vždy cenu požadovaného HW (aktivní prvky), SW díla (licencí) a
současně veškeré náklady vztahující se k dodávce, zejména dopravné, implementaci a nastavení,
propojení dodaného díla do celkového funkčního celku s ostatním HW a/nebo SW a aplikačním
vybavením zadavatele a zaškolení zaměstnanců (administrátorů) příslušného HW a/nebo SW aplikace
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včetně zabezpečení standardních podmínek záručního servisu k bezproblémovému užívání dodaného
díla po celou délku trvání záruční doby.

5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Účel veřejné zakázky

5.1.

Účelem VZ je doplnění stávajícího HW a SW vybavení zadavatele.

Specifikace předmětu veřejné zakázky

5.2.

Řešení požadované v rámci VZ bude nahrazovat zastaralé přepínače doposud používané v síti
Metropolnet a.s. a po jeho celkové implementaci do sítě Metropolnet a.s. vytvoří komplexní,
bezpečnostní a plně managementovatelný systém, integrovaný s dalšími částmi sítě Metropolnet a.s.,
včetně těch, které nejsou součástí této veřejné zakázky.
Řešení komunikační a bezpečnostní infrastruktury přepínačů lze v souvislosti s jeho postupným
nasazením do sítě Metropolnet a.s. rozdělit v tomto VŘ na celkem čtyři části řešení:
1. CORE přepínače pro zajištění CORE části sítě – je požadován jeden CORE přepínač.
2. ACCESS/AGREGAČNÍ přepínače pro zajištění klíčových user ACCESS části sítě.
3. Systém pro řízení přístupu k Datovým zdrojům sítě – Bezpečnostní funkcionalita sítě pro
celkem 2 000 uživatelů
4. Nástroj pro řízení – management sítě, pro v této VZ dodávaný HW a SW.
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2: „Kupní smlouva a smlouva o poskytnutí
licence a rámcová smlouva na poskytování podpory“ a v Příloze č. 6: „Požadavky na Core a Access
přepínače“. Specifikace uvedená v těchto přílohách je pro realizaci této veřejné zakázky v uvedeném
rozsahu závazná.
Dle ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel v souvislosti s výše, níže, či v přílohách zadávací dokumentace,
uvedenými technickými požadavky obsahujícími názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, neboť nebylo
možno požadavky vymezit způsobem dle ust. § 89 odst. 1 písm. a) až c) zákona, zadavatel výslovně
uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat
požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

5.2.1.

Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si dále vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ možnost změny rozsahu předpokládané
dodávky spočívající v:
•

navýšení počtu kusů HW prvků a SW řešení specifikovaných v zadávací dokumentaci,

•

zvýšení rozsahu implementačních prací i na další prostory a organizace určené zadavatelem,

•

navýšení rozsahu poskytované rozšířené servisní podpory,

•

zvýšení rozsahu poskytovaných konzultačních služeb.

Možnost změny závazku je právem zadavatele, které zadavatel může, ale nemusí využít.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku činí 4 500 000,- Kč bez DPH.

5.3.

Vyloučení dodávek konkrétních technických a programových prostředků

Zadavatel v rámci svých činností technicky zajišťuje chod sítě a provoz informačních systémů
Statutárního města Ústí nad Labem vč. Magistrátu Statutárního města Ústí nad Labem (dále také
„MMÚL“), úřadů městských částí a dalších organizací zřizovaných MMÚL.
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Dne 17. prosince 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jako
ústřední správní orgán pro kybernetickou bezpečnost podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o
kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZoKB“) varování č. j. 3012/2018NÚKIB-E/110, kde stanovil, že použití technických prostředků nebo programových prostředků
následujících společností, včetně jejich dceřiných společností, představuje hrozbu v oblasti kybernetické
bezpečnosti:
•

Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-Čen, Čínská lidová republika

•

ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská lidová republika.

Dne 4. ledna 2019 vydal NÚKIB Metodiku k varování ze dne 17. prosince 2018 Verze 1.0 (dále jen
„metodika“), kde jsou mj. určeny i postupy pro aktualizaci analýzy rizik. V souladu s vydanou metodikou
zadavatel provedl analýzu rizik související s plánovaným zadávacím řízením na dodávku – obnovu
páteřní a přístupové infrastruktury. V návaznosti na to zadavatel identifikoval rizika spojená s výše
uvedenými technickými a programovými prostředky zmíněných společností jako neakceptovatelná, a
tedy v souladu se svými interními postupy jako nepřípustná. Tato skutečnost pak determinuje další
postup zadavatele.
Zadavatel nemá bližší informace o konkrétní podobě hrozby, kterou prostředky uvedených společností
podle varování NÚKIB představují, a není tak objektivně schopen přijmout žádné jiné bezpečnostní
opatření (než níže uvedené), které by prokazatelně a v dostatečné míře eliminovalo identifikované
bezpečnostní riziko. Z důvodu obligatorně stanovené míry hrozby při využití technických a
programových prostředků uvedené ve varování NÚKIB a související metodice tedy snížení rizika
spojeného s používáním technických a programových prostředků dotčených společností nelze
dosáhnout jinak než vyloučením technických a programových prostředků těchto společností z používání
v informačních a komunikačních systémech zadavatele, a tím i jejich vyloučením z tohoto zadávacího
řízení.
V souladu s § 4 odst. 4 ZoKB zadavatel zohledňuje požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření
při výběru dodavatele pro zadavatelem zajišťované informační nebo komunikační systémy. Zohlednění
požadavků vyplývajících z bezpečnostních opatření podle věty první v míře nezbytné pro splnění
povinností podle tohoto zákona nelze považovat za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo
neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.
Na základě varování NÚKIB, navazující metodiky a zadavatelem provedené analýzy rizik, ve
spojení s ust. § 4 odst. 4 ZoKB, tedy není možné technické a programové prostředky výše
uvedených společností v nabídkách účastníků (včetně jejich poddodavatelů) akceptovat.

5.4.

Podmínky pro podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku. Nabídka se podává
elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele, který je dostupný na
profilu zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo
elektronický nástroj zadavatele.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně
s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník
zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Podáním nabídky účastník zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky
průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a
způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v ZD.
Od účastníků se očekává, že si pečlivě prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky, pokyny a termíny.
Termín pro podání nabídek je stanoven na 28. 08. 2019 do 09:30.
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5.5.

Vysvětlení ZD a komunikace v průběhu VZ

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části zadávací
dokumentace včetně příloh). Zadavatel na dotazy odpoví ve lhůtě stanovené zákonem ode dne doručení
žádosti dodavatele. Anonymizované dotazy a odpovědi na položené dotazy budou uveřejněny
na profilu zadavatele.
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve lhůtě nejméně 8
pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace
z vlastní iniciativy.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém
budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel
nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení
pro nedodržení zadávacích podmínek.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě prostřednictvím
elektronického nástroje zadavatele.
Zadavatel dále uvádí, že veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení musí
být
v souladu
s
§
211
zákona
vedena
zásadně
pouze
písemnou
formou,
a to elektronicky. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude
v zadávacím řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.

5.6.

CPV kódy klasifikace veřejné zakázky

Název

CPV kód

Síťová zařízení

32420000-3

Síťové komponenty

32422000-7

Balíky programů pro výstavbu sítí, internet a intranet

48200000-0

Systémové a podpůrné služby

72250000-2

6. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
6.1.

Doba plnění

Plnění předmětu veřejné zakázky je zadavatelem požadováno do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.
a) Fáze 1: Náhrada stávajícího řešení v uvažovaných lokalitách a počtech zařízení = do 2 měsíců
od účinnosti Smlouvy
b) Fáze 2: Implementace bezpečnostní funkcionality pro ACCESS vrstvu přepínačů = do 4 měsíců
od účinnosti Smlouvy
c) Fáze 3: Integrace bezpečnostních funkcionalit s provozovanými Perimetr Firewally sítě = do 4
měsíců od účinnosti Smlouvy
d) Fáze 4: Zkušební provoz v délce 3 kalendářních měsíců, školení, finální akceptace a přejímka
řešení (přímo navazuje na Fázi 3).
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6.2.

Místo plnění

Místem plnění VZ je sídlo zadavatele, pracoviště Magistrátu města Ústí nad Labem a úřadů městských
částí, technické prostory zadavatele a další místa a prostory definovaná zadavatelem – všechna místa
plnění se nachází na území Statutárního města Ústí nad Labem.

6.3.

Prohlídka místa plnění

S ohledem na povahu plnění předmětu veřejné zakázky se prohlídka místa plnění nekoná.

7. KVALIFIKACE DODAVATELŮ
7.1.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

Kvalifikovaným pro plnění VZ je dodavatel, který prokáže splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
b) profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ
c) technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

7.2.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

7.3.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může ve smyslu § 83 ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel
je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písmene d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby
je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst.
2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat
závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

7.4.

Doba prokazování splnění kvalifikace / pravost a stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace je Dodavatel oprávněn předložit v kopii, nikoliv však ve formě
čestného prohlášení.
Před uzavřením Smlouvy je vítězný dodavatel povinen předložit originál nebo ověřené kopie dokladů
o kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v zadávacím řízení.
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7.5.

Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické
osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí
pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
f)

výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Zadavatel doporučuje použít k prokázání části základní způsobilosti (§ 74 odst. 1 písm. b), c) a e)
ZZVZ), kterou lze dle § 75 odst. 1 písm. c), d) a f) ZZVZ prokázat čestným prohlášením, vzorový formulář
dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.

7.6.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
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7.7.

Ekonomická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění ekonomické kvalifikace prokázáním minimálního ročního obratu ve výši
50 000 000 Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. Jestliže dodavatel vznikl později,
postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního
řádu země sídla dodavatele.

7.8.

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který Zadavateli předloží:
1.

Ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí
a identifikace objednatele.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto:
a) Dodavatel je povinen předložit zadavateli seznam nejméně 3 významných dodávek
nabízené technologie, jejichž součástí byla dodávka, instalace, zprovoznění, konfigurace
a zaškolení obsluhy.
b) Minimální finanční objem každé významné služby musí činit nejméně 3 800 000 Kč bez
DPH.
Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit čestné prohlášení o řádném poskytnutí takové
předchozí dodávky, které musí obsahovat nejméně následující údaje:
a. název zakázky,
b. název a identifikační údaje subjektu vč. sídla, kterému byla významná služba poskytnuta,
c. popis poskytnuté dodávky, ze kterého budou požadavky zadavatele na významné dodávky
vyplývat,
d. informaci o období realizace významné dodávky od-do v měsících (např. leden 2016 – září
2016), přičemž významná dodávka nesmí být starší 3 let a pro posouzení kvalifikace bude
rozhodný měsíc ukončení dodávky,
e. hodnotu významné dodávky v Kč bez DPH,
f.

2.

jméno a kontaktní údaje osoby objednatele, u které si bude moci zadavatel ověřit
předložené informace.

Ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ seznam techniků, kteří se budou přímo podílet
na plnění VZ včetně osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb (dále jen „seznam techniků“).
Seznam techniků (členů realizačního týmu) bude obsahovat:
a) Identifikace člena týmu.
b) Seznam osvědčení o dosaženém vzdělání a dalších osvědčení a certifikátů, týkajících
se vzdělání a odborné kvalifikace člena realizačního týmu ve vazbě na předmět VZ.
c) Kopie osvědčení o dosaženém vzdělání a další osvědčení a certifikáty týkající se vzdělání
a odborné kvalifikace příslušného člena realizačního týmu.
V seznamu techniků bude u každého technika / člena týmu uvedeno:
a. jméno a příjmení,
b. pozice v rámci realizačního týmu,
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c.

stupeň vzdělání a jeho obor,

d. délka praxe (v měsících) v předmětné oblasti VZ s uvedením této oblasti/oblastí,
e. informace o účasti na realizovaných významných dodávkách.
Technici (členové realizačního týmu) budou splňovat následující kvalifikační předpoklady:

3.

a)

Realizační tým bude složen nejméně ze 6 členů disponujících nejvyšší úrovní
certifikace poskytované výrobcem nabízené technologie.

b)

U každého ze členů realizačního týmu prokáže dodavatel prostřednictvím čestného
prohlášení existenci pracovněprávního vztahu u dodavatele na základě platné pracovní
smlouvy. Nejméně u poloviny členů realizačního týmu se bude jednat o zaměstnance
dodavatele na hlavní pracovní úvazek.

Ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ popis opatření dodavatele k zajištění kvality zajištění
dodávek a poskytování služeb.
Dodavatel předloží příslušné certifikáty řízení jakosti ISO (pokud je držitelem) nebo zpracuje a
předloží popis způsobu opatření dodavatele k zajištění kvality realizace veřejné zakázky, ve kterém
bude řešen způsob zajištění a řízení kvality v oblasti dodávek (dodávka, implementace, testování
apod.) a poskytování servisních služeb.
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:
a) certifikátu systému managementu kvality podle norem řady ISO 9000 (ISO 9001) nebo
popis způsobu opatření dodavatele k zajištění kvality realizace veřejné zakázky a
b) předložením certifikátu systému řízení bezpečnosti informací podle normy ISO 27001
nebo popis způsobu opatření dodavatele k zajištění bezpečnosti informací v průběhu
realizace veřejné zakázky.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud disponuje příslušným certifikátem (ISO
9001, ISO 27001) nebo předloží popis způsobu opatření dodavatele k zajištění kvality dodávky a
k zajištění bezpečnosti informací v rozsahu dokumentace systému certifikovaného podle příslušné
ISO normy.

4.

Ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců
dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za
poslední 3 roky.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v každém z posledních 3 let disponoval
minimálně 50 zaměstnanci (průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele).

5.

Ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k
dodání.
Zadavatel stanovuje minimální úroveň výše uvedené technické kvalifikace takto: Zadavatel
požaduje v rámci nabídek předložit textový popis zahrnující označení nabízených produktů a údaje
prokazující splnění zadavatelem požadovaných minimálních parametrů. Dodavatel může předložit
vlastní textový popis, katalogové / produktové listy či obdobné podklady. Dodavatel je oprávněn
předložit katalogové / produktové listy také v anglickém jazyce.
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8. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
V případě, že nebude možné zjistit skutečného majitele vítězného dodavatele v souladu s postupem dle
§ 122 odst. 4, bude zadavatel postupovat podle § 122, odst. 5 a následujících.

9. VYUŽITÍ PODDODAVATELE
Zadavatel žádným způsobem neomezuje využití poddodavatelů.
Účastník ve své nabídce specifikuje případné poddodavatele a uvede jejich identifikační údaje.

10.

OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních jsou připojeny ve formě závazného návrhu „Kupní
smlouvy a smlouvy o poskytnutí licence a rámcové smlouvy na poskytování podpory“ (příloha č. 2
zadávací dokumentace – dále jen „Smlouva“) a jsou v celém svém rozsahu pro účastníky závazné.
Text Smlouvy dodavatel fyzicky do nabídky nepřikládá, pouze v nabídce písemně prohlásí, že
s tímto zněním souhlasí, a to např. odkazem na poslední verzi textu Smlouvy uveřejněné na
profilu zadavatele. Pro tyto účely lze využít prohlášení, které je součástí krycího listu (příloha č.
1).
Přílohu č. 1 Smlouvy bude tvořit věcná část (popis plnění) nabídky dodavatele, případně její část
podstatná pro jednoznačný popis plnění zhotovitele.
Přílohu č. 2 Smlouvy bude tvořit Zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
Přílohu č. 3 Smlouvy bude tvořit Podrobný nabídkový rozpočet (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace)
použitý v nabídce dodavatele.
Přílohu č. 4 Smlouvy bude tvořit nabídka dodavatele.
Vzor Smlouvy obsahuje „žlutě podbarvená“ místa, která budou před uzavřením Smlouvy doplněna
vítězným dodavatelem v souladu s ust. § 124 odst. 4 ZZVZ dle nabídky vybraného dodavatele.
Účastník podáním své nabídky dává souhlas s tím, aby zadavatel uveřejnil informace o jeho nabídce
v rozsahu požadovaném ZZVZ.

11.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude zpracována dodavatelem v souladu s předmětem a požadavky této zadávací
dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů dodavatele, které jsou nezbytné k řádnému dodání, instalování a zprovoznění poptávaných
technologií a veškeré předpokládané náklady na zajištění požadovaného servisu v záruční době i mimo
ni (rozšířená servisní podpora), dále veškeré náklady na zaškolení obsluhy (administrátorů) zadavatele
nebo zapojených organizací. Nabídková cena také musí zohlednit veškerá rizika, zisk a finanční vlivy
(např. inflaci), a to po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena uvedená
dodavatelem může být překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané
hodnoty. Po změně předpisů bude částka upravena v souladu s touto změnou.
Dodavatel je povinen předložit jako součást nabídky Podrobný nabídkový rozpočet. V rozpočtu
dodavatel uvede podrobný popis předmětu veřejné zakázky včetně požadovaného množství, dílčího
ocenění a součtu všech dílčích cen. Součet všech dílčích cen musí odpovídat celkové nabídkové ceně
za předmět veřejné zakázky uvedené v Krycím listu nabídky. Podrobný nabídkový rozpočet bude
přílohou č. 3 Smlouvy.
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka
DPH a s DPH. V případě, že v rozpočtu budou uvedeny položky v různých sazbách DPH, budou
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uvedeny odděleně. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky
(příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
Správné a profesionální odhadnutí veškerých nákladů zadavatel ze strany dodavatelů očekává
a nad rámec nabídkové ceny nebude přípustná úhrada jakýchkoliv dodatečných či neplánovaných
nákladů.
V souladu s § 113 ZZVZ posoudí zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
a shledá-li nabídkové ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu této
veřejné zakázky, bude postupovat v souladu se shora citovaným ustanovením. Zadavatel je oprávněn
posuzovat výši nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě
jednotlivých dílčích cen na plnění této veřejné zakázky, nikoliv pouze z hlediska celkové nabídkové
ceny, která je předmětem hodnocení.
Za účelem vyloučení veškerých pochybností zadavatel uvádí, že za nabídku obsahující mimořádně
nízkou nabídkovou cenu bude považována taková cenová nabídka, jejíž cenová úroveň (celková, nebo
i v případě jednotlivých dílčích cen) bude o více než 30 % nižší než průměrná cenová úroveň všech
hodnocených nabídek (uvažovány budou celkové ceny, resp. jednotlivé dílčí ceny bez DPH dle přílohy
č. 5 bez započtení ceny, která je vyhodnocena jako mimořádně nízká). Tím však není dotčena možnost
zadavatele postupovat dle § 113 ZZVZ i v případě, že zadavatel shledá nabídkovou cenu některého
z účastníků mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky na základě jiných skutečností,
než je výše definovaná odchylka od průměrné cenové úrovně.

12. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY VČETNĚ
DOKLADŮ K POSOUZENÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
12.1. Předložení nabídky
Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i účastníci zadávacího řízení povinni používat při
komunikaci výlučně elektronické prostředky.
Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje
zadavatele. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden
v uživatelské příručce elektronického nástroje.
Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis
založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace
a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést
registraci v elektronickém nástroji profilu zadavatele a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu,
která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího
řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.

12.2. Podání nabídky
Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být
pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele
podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Účastník je povinen podat nabídku prostřednictvím kontaktní osoby uvedené na Krycím listu nabídky.
Prostřednictvím této kontaktní osoby bude vedena komunikace v rámci zadávacího řízení. Kontaktní
osoba musí být oprávněna zastupovat účastníka v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou
zakázku, přičemž, bude-li se jednat o zmocněnce na základě plné moci, musí být součástí nabídky
kopie plné moci v souladu s bodem 4.4.1. písm. b) zadávací dokumentace.
Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického
nástroje zadavatele je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či
adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji zadavatele.
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12.3. Struktura nabídky
Nabídka účastníka by měla být strukturována následujícím způsobem:
1) Krycí list dle přílohy č. 1, který bude obsahovat:
a) identifikační údaje o účastníkovi včetně osobních údajů v rozsahu § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ
a kontaktních údajů účastníka;
b) prohlášení ke Kupní smlouvě a smlouvě o poskytnutí licence a rámcové smlouvě na
poskytování podpory;
2) doklady prokazující splnění základní způsobilosti;
3) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;
4) doklady prokazující splnění technické kvalifikace;
5) podrobný nabídkový rozpočet;
6) popis faktického obsahu služeb a/nebo dodávek, tj. podrobný popis položek plnění předmětu
veřejné zakázky (názvy produktů nebo charakteristiku prací), které umožní zadavateli posoudit
splnění požadavků na služby a/nebo dodávky uvedených v zadávací dokumentaci;
7) návrh harmonogramu plnění;
8) případně další dokumenty, jsou-li zadavatelem požadovány nebo jsou ze strany účastníka vnímány
jako nezbytné pro úplné podání nabídky účastníka (např. plná moc pro oprávněnou osobu, smlouva
s poddodavatelem, smlouva o společnosti apod.).

13.

PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na
základě:
a) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
b) hodnocení nabídek.
V souladu s ust. § 39 odst. 4 ZZVZ provede zadavatel hodnocení nabídek před posouzením splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení, přičemž součástí hodnocení je posouzení splnění podmínek
zadavatele na předmět plnění uvedených v příloze č. 6 zadávací dokumentace. U vybraného
dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení
jeho nabídky vždy.
Zadavatel může k provádění úkonů podle zákona pověřit komisi. Úkony komise se považují za úkony
zadavatele. Zadavatel může pro své rozhodování použít i vyjádření přizvaných odborníků.

14.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA NABÍDEK A JEJICH VÁHA

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost dle § 114 ZZVZ. Zadavatel
bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny
a kvality v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
jednotlivé nabídce je dle váhy, resp. dílčí váhy přidělena příslušná bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. Jednotlivé přidělené body budou dále
přepočteny podle váhy dílčího hodnotícího kritéria.
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ID hodnotícího
kritéria:

Hodnotící / dílčí hodnotící kritérium

A)

Celková cena plnění (celková váha 70 %)
Dodávka řešení celkem (dílčí váha 45 %)
Servis řešení celkem na 60 měsíců (dílčí váha 45 %)
Konzultace dodaného řešení (dílčí váha 10 %)
Kvalita navrhovaného řešení (celková váha 30 %)

B)

Pro potřeby hodnocení hodnotícího kritéria A – Celková cena plnění bude každým dodavatelem
vyplněna příloha č. 5 této ZD – Podrobný položkový rozpočet. Dílčí části nabídkové ceny budou
dodavatelem uvedeny také v Krycím listu nabídky. V případě rozporu mezi přílohou č. 5 a krycím listem,
bude zadavatel při vyhodnocení vycházet z cen uvedených ve vyplněné příloze č. 5 nabídky.
V případě hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria „Celková cena plnění“ a jeho dílčích
kritérií, která jsou číselně vyjádřitelná, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce:

nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH (hodnota)
100

x
nabídková cena v Kč bez DPH (hodnota) hodnocené
nabídky

kde hodnocenou cenou je dílčí nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH. Celkový výsledek
nabídky každého z dodavatelů bude následně přepočítán vahou daného dílčího kritéria.
Hodnotící kritérium B – Kvalita navrhovaného řešení bude zadavatelem hodnocena na základě
dodavatelem zpracovaného a předloženého návrhu řešení veřejné zakázky.
Pro potřeby hodnocení dílčího kritéria Kvalita návrhu řešení dodavatel předloží popis navrhovaného
řešení, tj. vyplněnou přílohu č. 6 zadávací dokumentace a příslušné technické popisy nabízeného
řešení.
Účastník v rámci nabídky předloží popis plnění zahrnující popis naplnění požadavků uvedených
v příloze č. 6 „Požadavky na Core a Access přepínače“ (dodavatel do příslušných tabulek doplní
požadované údaje).
Dodavatel dále předloží detailní návrh řešení obsahující splnění požadavků zadavatele
uvedených v příloze č. 6 ZD.
Hodnotící komise bude při hodnocení dílčího hodnotícího kritéria Kvalita navrhovaného řešení
vycházet z dodavatelem předložené nabídky, tj. z údajů doplněných do Krycího listu a do popisu
řešení ve struktuře údajů požadovaných přílohou č. 6 ZD. V případě rozporů mezi údaji
uvedenými na Krycím listu a v údajích ve struktuře dle přílohy č. 6 ZD budou rozhodující údaje
ve struktuře dle přílohy č. 6.
Zadavatel bude hodnotit celkem 17 parametrů technické kvality navrhovaného řešení. Podrobný
popis hodnocení je uveden v příloze č. 6 zadávací dokumentace.
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Kvalita technického řešení – hodnocené parametry

Dílčí váha

Celková výkonnost přepínače (kvalitativní parametr 01)

13 %

Velikost (kvalitativní parametr 02)

13 %

Kapacita interní sběrnice na 1 slot přepínače (kvalitativní parametr 03)

13 %

Počet MAC adres (kvalitativní parametr 04)

13 %

Možnost rozšířit o další moduly s 40Gbit/s a/nebo 100Gbit/s porty (kvalitativní
parametr 05)

13 %

Minimální počet portů 10 Gbit/s a jejich typ (kvalitativní parametr 06)

2%

Minimální paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu (kvalitativní parametr 07)

2%

Podpora minimální rychlosti stohovacího propojení (kvalitativní parametr 08)

2%

Počet portů 10 Gbit/s a jejich typ (kvalitativní parametr 09)

2%

Paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu (kvalitativní parametr 10)

2%

Počet portů 10 Gbit/s a jejich typ (kvalitativní parametr 11)

2%

Paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu (kvalitativní parametr 12)

2%

Počet najednou fungujících PoE+ (IEEE 802.3at) portů s jedním napájecím
zdrojem (kvalitativní parametr 13)

2%

Počet portů 10Gbit/s a jejich typ (kvalitativní parametr 14)

2%

Paketový výkon přepínače v paketech/vteřinu (kvalitativní parametr 15)

2%

Počet najednou fungujících PoE+ (IEEE 802.3at) portů s jedním napájecím
zdrojem (kvalitativní parametr 16)

2%

Podpora minimálně 8 přepínačů ve stohu (kvalitativní parametr 17)

2%

Návrh a dodávka samotné appliance Virtuálního serveru pro prostředí VMware
jako bezpečnostního produktu pro kontrolu síťového přístupu v prostředí sítě
uživatele (kvalitativní parametr 18)

11 %

Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že bodová hodnocení nabídek dle dílčích
kritérií vynásobí vždy váhou příslušného kritéria (Celková cena plnění vahou 70 % a Kvalita
navrhovaného řešení vahou 30 %). Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro každou nabídku
a stanoví pořadí úspěšnosti dodavatelů, přičemž jako nejlepší bude vyhodnocena nabídka, která
dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Obnova páteřní a přístupové infrastruktury“
ZD_MNET-CAS-P00_ZD_FINAL

- 15 / 18 -

15. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
V rámci posouzení splnění podmínek účasti zadavatel posoudí, zda účastníci splňují podmínky účasti
dle ust. § 37 ZZVZ stanovené zákonem a v této zadávací dokumentaci. V souladu s ust. § 39 odst. 4
ZZVZ zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení po hodnocení nabídek.
U vybraného účastníka musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a hodnocení jeho nabídky vždy.
V souladu s ust. § 39 odst. 5 ZZVZ je zadavatel oprávněn ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů
a dokladů a může si je také opatřovat sám.
V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 ZZVZ může zadavatel po účastníkovi zadávacího řízení
požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady, nebo doplnil další nebo
chybějící údaje nebo doklady.

16. VÝBĚR DODAVATELE
Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

17. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru
dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. Součástí oznámení musí být dokumenty dle ust. § 123
písm. a) a b) ZZVZ.

18. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Nejdříve s oznámením o výběru dodavatele zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:
a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a
b) dokumentů týkajících se skutečného majitele vítězného dodavatele podle § 122, odst. 5
a následujících, pokud nebude možné jej zjistit v souladu s postupem dle § 122 odst. 4.
V případě, že vybraný dodavatel této výzvě nevyhoví, nebo pokud na základě předložených
dokladů zadavatel zjistí, že byl vybraný dodavatel ve střetu zájmů dle ust. § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ,
vybraného dodavatele vyloučí.
Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít Smlouvu podle ust. § 246 ZZVZ jsou zadavatel a vybraní dodavatelé
povinni bez zbytečného odkladu uzavřít tuto smlouvu.
V případě, že vybraný dodavatel neposkytne součinnost nezbytnou k uzavření Smlouvy, může jej
zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.
Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v souladu se závazným návrhem Smlouvy a nabídkou vybraného
dodavatele. Do závazného návrhu Smlouvy zadavatel doplní pouze údaje uvedené v nabídce
vybraného dodavatele, a to na příslušná „žlutě podbarvená“ místa smlouvy.

19. OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE
19.1. Námitky
Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné
zakázky hrozí nebo vznikla újma. Přípustnost námitek, jejich podávání, lhůty, jakož i náležitosti
a přezkum jsou upraveny v ust. § 241 a násl. ZZVZ.
Námitky se podávají písemně a musí splňovat obsahové náležitosti dle ustanovení § 244 ZZVZ.
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Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od obdržení námitek odešle
stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá, s uvedením důvodu.

19.2. Přezkoumání úkonů zadavatele
Přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je upraveno v ust. § 248
a násl. ZZVZ.

20.

DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

Zadávací lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 90 dnů
a začíná běžet v souladu s § 40 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením §
40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.
Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat pouze v českém, případně slovenském
jazyce.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel nepožaduje jistotu.
Jednotliví účastníci zadávacího řízení jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku
by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.

21.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude
u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
Zadavatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),
tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace,
výkonu práv a zákonných povinností.
Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na
opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy.
Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu
s aktuální platnou a účinnou legislativou.
Postupy a opatření se zadavatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2
písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

22.

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Příloha č. 1:

Krycí list nabídky

Příloha č. 2:

Kupní smlouva a smlouva o poskytnutí licence a rámcová smlouva na poskytování
podpory (závazný vzor)

Příloha č. 3:

Vzorový formulář k prokázání splnění části základní způsobilosti dle § 74 odst. 1
písm. b), c) a f) ZZVZ

Příloha č. 4:

Vzorový formulář k prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b)
ZZVZ
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Příloha č. 5:

Podrobný nabídkový rozpočet

Příloha č. 6:

Požadavky na Core a Access přepínače

V Ústí nad Labem, dne 23.7.2019

…………………………Jiří Knápek, předseda představenstva

…………………………Mgr. J. Hofman, místopředseda představenstva
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