VÝZVA

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vás v y z ý v á
k podání nabídky
v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
s názvem

„Nákup a implementace zálohovacího software pro zálohování provozních dat
serverových systémů provozovaných ve virtuálním prostředí“
Prohlášení zadavatele:
Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka na dodávky je dle výše její předpokládané hodnoty zadavatelem určena
jako veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),
přičemž ve smyslu § 31 zákona zadavatel v takovém případě není povinen dodržet postupy stanovené zákonem, avšak
je povinen dodržet zásady stanovené v ust. § 6 zákona.
1.

Identifikační údaje zadavatele:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
sídlo:
Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20
IČO:
68378050
DIČ:
CZ68378050
zastoupený:
prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem
Osobou oprávněnou zastupovat Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. je prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.,
ředitel.
Adresa sídla centra BIOCEV:
Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci u Prahy
Průmyslová 595
252 50 Vestec
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2.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a implementace zálohovacího software pro zálohování provozních dat
serverových systémů ve virtuálním prostředí, a to v rozsahu a za podmínek stanovených přílohou č. 1 k této výzvě
(tj. Závazný vzorový text smlouvy vč. příloh).
3.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Místem plnění veřejné zakázky je areál Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci, Průmyslová
595, 252 50 Vestec.
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: dnem nabytí účinnosti smlouvy, tj. dnem uveřejnění smlouvy
v registru smluv (předpoklad 19. 12. 2016). Termín dokončení plnění veřejné zakázky: do 31. 12. 2016.
Zadavatel pro úplnost uvádí, že veškeré zadávací podmínky jsou obsaženy v této výzvě k podání nabídky.
4.

Druh veřejné zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. Dle klasifikace CPV se jedná o kód:
48821000-9 – Síťové servery
48732000-8 – Balík programů pro zabezpečení dat
30233000-1 - Archivovací a čtecí zařízení
30234000-8 - Média pro ukládání dat
32580000-2 - Datová zařízení
5.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky je možné podávat do 16. 12. 2016 do 10:00 hodin.
Dodavatelé, jejichž nabídky budou doručené po tomto termínu, budou z výběrového řízení vyloučeni.
Místo pro podání nabídek:
Nabídky je možné doručit poštou na adresu sídla centra BIOCEV - Centrum BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec,
Česká republika, nebo je podávat osobně na recepci hlavní budovy v areálu BIOCEV v pracovních dnech (pondělí – pátek)
od 9:00 hod. do 15:00 hod (kromě posledního dne lhůty, kdy je možné podat nabídky pouze do 10:00 hodin).
Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky, s adresou dodavatele a nápisem „Neotevírat“.
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Součástí nabídky bude návrh smlouvy vlastnoručně podepsaný dodavatelem. Návrh smlouvy musí být zpracován
výhradně s pomocí vzoru, který je součástí této výzvy jako příloha č. 1 „Závazný vzorový text smlouvy vč. příloh“, a nesmí
být dodavateli měněn. Dodavatelé doplní vzor smlouvy a její přílohy v označených místech.
Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele originálně podepsán (nesmí se jednat o kopii) osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele způsobem zapsaným v obchodním rejstříku; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo
úředně ověřená kopie jejího zmocnění součástí nabídky dodavatele. Předložení nepodepsaného nebo jinak upraveného
textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka dodavatele se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí
takového dodavatele z výběrového řízení.
6.

Kontaktní osoba zadavatele:

Jméno:
Tel:
E-mail:
7.

Ing. Martin Polák
+420 325 873 151
martin.polak@biocev.eu

Zadávací lhůta:

Dodavatel nesmí z výběrového řízení odstoupit po dobu 2 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
8.

Kvalifikace a způsob jejího prokázání:

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace:
A. Základní způsobilost
a. dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu č. 2
této výzvy;
B. Profesní způsobilost
a. dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“
C. Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kritérií technické kvalifikace následujícím způsobem:
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a. uvedením seznamu alespoň 2 významných dodávek obdobných předmětu plnění veřejné zakázky
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, alespoň jedna z těchto významných
dodávek musí být zároveň poskytnuta v rozsahu minimálně 750.000,-Kč bez DPH,
Seznam významných dodávek je dodavatel povinen předložit v následující struktuře:
a)

identifikace objednatele,

b)

název zakázky,

c)

stručný popis plnění,

d)

doba a místo plnění,

e)

cena plnění bez DPH.

Zadavatel dále stanoví, že při posouzení prokázání kritérií technické kvalifikace přihlédne pouze k seznamům, které splňují
shora uvedené formální a obsahové podmínky zadavatele.
b. předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to alespoň 1 osoby odpovědné za realizaci
veřejné zakázky, a to na pozici IT specialisty na virtualizační serverové technologie, tato osoba musí
splňovat minimálně vysokoškolské vzdělání a praxi v oblasti předmětu plnění veřejné zakázky alespoň
po dobu 2 let;
8.1

Společná ustanovení ke kvalifikaci

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které
byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost obdobně podle § 77 odst.
1 zákona (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) každý dodavatel samostatně.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst.
1 zákona (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti obdobně podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku či
jiné obdobné evidence) jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona 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.
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Dodavatel je povinen připojit jako součást návrhu smlouvy čestné prohlášení, které musí obsahovat údaj o částech veřejné
zakázky, které zamýšlí zadat jiným osobám, poddodavatelům.
Doklady k prokázání kvalifikace mohou být předloženy v prostých kopiích. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat
o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele. Nesplnění této
zadávací podmínky do 15 dnů od obdržení výzvy zadavatele je považováno za neposkytnutí součinnosti při podpisu
smlouvy a zadavatel může v daném případě oslovit druhého dodavatele v pořadí.
Doklady prokazující základní způsobilost obdobně podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona
(výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána
základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle §
231 odst. 4 zákona.

9.

Prohlášení zadavatele k požadované kvalifikaci:

Zadavatel vymezil minimální úroveň shora uvedené kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a především předpokládané
složitosti předmětu plnění. Pokud dodavatel neprokáže splnění některé shora uvedené kvalifikace, bude z výběrového
řízení zadavatelem bezodkladně vyloučen.

10. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně 1.450.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem zároveň stanovena jako maximální a nejvýše přípustná
nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky, přičemž si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit dodavatele,
který nabídne nabídkovou cenu vyšší.
11. Způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena za předmět plnění veřejné zakázky musí být v nabídce uvedena v české měně v členění dle čl. II. odst. 1 návrhu
smlouvy – Kupní cena a platební podmínky.
Dodavatel musí vyplnit veškerá vyžlucená pole v rámci čl. II. odst. 1 návrhu smlouvy.
Ceny uvedené v návrhu smlouvy musí být stanoveny jako ceny pevné, nezávislé na změně podmínek v průběhu plnění
zakázky. Jednotkové ceny musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému splnění předmětu zakázky, který je
definován v rámci přílohy č. 1 návrhu smlouvy. Ceny musí být stanoveny i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru
včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu zakázky a musí být stanoveny jako
ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné.
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Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přístupná, překročit výši nabídkové ceny lze pouze v případě, že
dojde ke změně zákona o dani z přidané hodnoty, v rámci níž dojde ke zvýšení sazby DPH. Rozhodným dnem je pro
případné zvýšení nabídkové ceny z důvodu změny DPH den zdanitelného plnění.
Maximální přípustná výše celkové nabídkové ceny dodavatele je stanovena zadavatelem na 1.450.000,- Kč bez DPH.
12. Požadavky na způsob zpracování nabídky:
Nabídka musí být zpracována výhradně písemně, a to v listinné podobě, v českém jazyce.
Nabídku podá dodavatel písemně jako celek, a to v jednom originále. Jednotlivé listy nabídky musí:
být spolu pevně spojeny,
být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (např. proražením jednotlivých listů a jejich spojením tkanicí
s pečetí),
- očíslované nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou.
-

Zadavatel doporučuje níže uvedené řazení listinné podoby nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
dodavatele:
-

identifikační údaje o dodavateli,
obsah svazku,
doklady ve smyslu § 83 zákona, je-li kvalifikace prokazována prostřednictvím jiných osob,
doklady k prokázání kvalifikace,
vyplněný a dodavatelem podepsaný návrh smlouvy (viz příloha č. 1 této výzvy),
přílohy návrhu smlouvy (příloha č. 1 - Technická specifikace; příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů (příp. čestné
prohlášení dodavatele, že provede předmět veřejné zakázky, resp. smlouvy bez poddodavatelů)),
ostatní doklady vztahující se k nabídce,
prohlášení o počtu listů.

Nabídku musí dodavatel podat v neprůhledném obalu (uzavřené obálce), zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci
přelepením, označeném názvem této veřejné zakázky, s adresou dodavatele a s nápisem NEOTVÍRAT, opatřeném
na uzavření razítkem a současně podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, nebo podpisem statutárního orgánu, je-li
právnickou osobou, a to maximálně do konce lhůty pro podání nabídek.
Dodavatel musí rovněž předložit kopii nabídky v elektronické podobě na CD-ROM nebo flash disku (např. nabídku
naskenovat).
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je
příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
13. Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští různé varianty nabídky.
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14. Otevírání obálek s nabídkami:
Otevírání obálek s nabídkami provede komise bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese
sídla útvaru BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec.
Komise otevře obálky s nabídkami a zkontroluje, zda:
a. byla nabídka doručena ve stanovené lhůtě a,
b. byla nabídka doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Otevírání obálek mají právo se účastnit účastníci výběrového řízení (tj. dodavatelé, kteří podali nabídku) a další osoby,
o nichž tak stanoví zadavatel. Přítomným osobám komise sdělí identifikační údaje účastníků výběrového řízení a údaje
z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
15. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, konkrétně dle nejnižší celkové nabídkové ceny.
Dodavatelé stanoví celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v souladu s čl. 11 této výzvy.
Způsob hodnocení: Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší.
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka, ve které je uvedena nejnižší celková nabídková cena.
V případě, že mezi podanými nabídkami bude více nabídek se stejnou nabídkovou cenou, budou v rámci pořadí nabídek
seřazeny dle doby doručení nabídky zadavateli a to tak, že nabídky s dřívější dobou doručení nabídky budou v rámci
hodnocení v pořadí nabídek řazeny před nabídky se stejnou nabídkovou cenou, ale pozdějším datem doručení.
Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího dodavatele, a to
v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek. Zadavatel může tento postup do uzavření smlouvy
použít opakovaně.
16.

Obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky:

Obchodní a jiné smluvní podmínky jsou specifikovány v závazném vzorovém textu smlouvy tvořícím přílohu č. 1 této
výzvy, který bude doplněný součástí nabídky předložené dodavatelem a dodavatel jej bez výhrad akceptuje svým
vlastnoručním podpisem návrhu smlouvy.
Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace). Dodavatelé berou na vědomí, že
obdobnou povinností bude vybraný dodavatel povinen smluvně zavázat také své případné poddodavatele. Povinnost dle
toho odstavce trvá po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
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17.

Požadavek na uvedení poddodavatelů

Dodavatel je povinen připojit jako přílohu návrhu smlouvy čestné prohlášení, které musí obsahovat údaj o částech veřejné
zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. Zároveň je dodavatel povinen připojit seznam osob plnících tyto
části s jednoznačnou identifikací.
Pokud dodavatel nebude poddodavatele využívat, doloží čestné prohlášení, že plnění provede výhradně sám bez
poddodavatelů.
18.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Veškeré žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek je dodavatel povinen doručit v listinné podobě na adresu sídla centra
BIOCEV: Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci u Prahy, Průmyslová 595, 252 50 Vestec,
Česká republika k rukám Ing. Martin Poláka nebo elektronicky na e-mail kontaktní osoby martin.polak@biocev.eu .
Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek je možné podávat nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel vždy poskytne vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem,
jakým poskytl zadávací podmínky, a to nejpozději do 1 pracovních dnů od doručení žádosti.

19.
Zrušení výběrového řízení a další oprávnění zadavatele
a) Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout nebo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodů a právo na
vysvětlení, změnu, doplnění nebo upřesnění zadávacích podmínek.
b) Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit výběrové řízení zejména za předpokladu, že nastanou
skutečnosti, za kterých nelze požadovat, aby v řízení pokračoval.
c) Zadavatel podané nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
d) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z výběrového řízení dodavatele, jehož nabídka nesplnila zadavatelem stanovené
požadavky nebo neobsahovala zadavatelem požadované náležitosti dle této výzvy.
e) Dodavatelům v souvislosti se zrušením výběrového řízení nevzniknou žádná práva ani nároky vůči zadavateli.
f) Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s podáním nabídky.
g) Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od dodavatele písemné objasnění nebo doplnění nabídky a ověřit si informace
uvedené dodavatelem v nabídce.
Přílohy:
1) Závazný vzorový text smlouvy včetně příloh
2) Vzor čestného prohlášení
V Praze dne 8. 12. 2016
….………..……………………………
prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.,
ředitel ústavu
Ing.
Martin
Polák
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