Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo
zemědělství

Název veřejné zakázky:

Sídlem:

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 –
Nové Město

Evidenční číslo veřejné zakázky: 634704

David Šetina
Zastoupený: Ředitel odboru informačních a
komunikačních technologií
IČO:

00020478

DNS - NÁKUP ICT PROSTŘEDKŮ - 3. KOLO

Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka zadávaná v rámci Dynamického
nákupního systému na prostředky ICT v rezortu
Ministerstva zemědělství dle § 95 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“)
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
pro všechny části
= společná textová část (dále jen „ZD“)

Část 1 - Notebooky

13 000 000,- Kč bez DPH

Část 2 - Osobní počítače a monitory

10 000 000,- Kč bez DPH

Část 3 – Tiskárny

4 200 000,- Kč bez DPH

Část 4 - Servery

450 000,- Kč bez DPH

Část 5 - Disková pole

4 000 000,- Kč bez DPH

Část 6 – Příslušenství

400 000,- Kč bez DPH

Textová část
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1. Identifikační údaje Zadavatele
Základní údaje o Zadavateli
Název:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Právní forma:

Organizační složka státu, kód 325

Sídlo zadavatele:

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO/DIČ:

00020478 / není plátcem DPH

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

David Šetina, ředitel Odboru informačních a
komunikačních technologií

Kontaktní osoba ve
věcech technických:

Bc. Petr Novák, Odbor informačních a
komunikačních technologií

Kontaktní adresa:

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Telefon:

+420 221 812 621

E-mail:

petr.novak@mze.cz

Adresa profilu
zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/

dále rovněž jen „Zadavatel“

2. Úvodní ustanovení
Tato ZD představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků Zadavatele vymezujících předmět
veřejné zakázky zadávané v rámci Dynamického nákupního systému na prostředky ICT v rezortu
Ministerstva zemědělství (dále jen „DNS“) v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek
v jednotlivých částech. ZD je pro uchazeče závazná, a to pro podání nabídek v jakékoli části.
Součástí ZD jsou přílohy ve struktuře popsané níže.
Kompletní
ZD
včetně
příloh
je
uveřejněna
na
profilu
zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/vz00006307 formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně, a
to od odeslání výzvy k podání nabídek.
Práva, povinnosti či podmínky v této ZD neuvedené se řídí ZVZ a dalšími obecně závaznými
právními předpisy.
Podáním nabídky v jakékoli části uchazeč přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky
včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že
uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené
v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.
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3. Základní informace o zadávacím řízení
Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou na základě výzvy k podání nabídek
v zavedeném DNS. Veřejná zakázka je rozdělena do šesti částí, kdy uchazeč je oprávněn podat
nabídky na jakoukoli část nebo i na všechny části, ale vždy na každou část samostatně.
Veřejná zakázka je v souladu s § 98 dělená na části:

předpokládaná hodnota:

Část 1 - Notebooky

13 000 000,- Kč bez DPH

Část 2 - Osobní počítače a monitory

10 000 000,- Kč bez DPH

Část 3 - Tiskárny

4 200 000,- Kč bez DPH

Část 4 - Servery

450 000,- Kč bez DPH

Část 5 - Disková pole

4 000 000,- Kč bez DPH

Část 6 – Příslušenství

400 000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (součet všech 6 částí)
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 32 050 000,- Kč bez DPH (slovy: Třicet dva
milionů padesát tisíc korun).
Obsah nabídky jednotlivých částí:
Technická specifikace jednotlivých částí je uvedena v Přílohách č. 3 až č. 8 ZD. Každá z těchto
příloh obsahuje tyto dokumenty, které budou tvořit nabídku uchazeče v dané části:
-

-

Závazné vzor/y smluv (příloha č. 3 – č. 8 ZD)
o

Specifikace zboží (příloha č. 1 Závazného vzoru smlouvy)

o

Cena zboží (příloha č. 2 Závazného vzoru smlouvy)

Krycí list (příloha č. 2 ZD)

Účel a předmět veřejné zakázky zadávané v DNS
Účelem této veřejné zakázky je zajištění odpovídajícího technického vybavení pro Ministerstvo
zemědělství a pověřující zadavatelé viz příloha č. 1 ZD.
Předmět veřejné zakázky
Veřejná zakázka je dělená na části. Předmětem jednotlivých částí jsou:
Část 1 - Notebooky

13 000 000,- Kč bez DPH

Část 2 - Osobní počítače a monitory

10 000 000,- Kč bez DPH

Část 3 - Tiskárny
Část 4 - Servery

4 200 000,- Kč bez DPH
450 000,- Kč bez DPH

Část 5 - Disková pole

4 000 000,- Kč bez DPH

Část 6 – Příslušenství

400 000,- Kč bez DPH
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Dle nařízení Komise (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
2195/2002, o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), odpovídá předmět plnění veřejné
zakázky následujícím položkám:
30200000-1 - Počítače
48820000-2 - Servery
30230000-0 Zařízení související s počítači
30232000-4 - Periferní vybavení
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba a místo plnění
Doba a místo plnění (odběrová místa) budou doplněny vždy v příslušném závazném vzoru smlouvy
dané části – Přílohy č. 3 až č. 8 ZD před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem a Zadavatelem a
pověřujícím zadavatelem.
5. Obchodní podmínky – závazný text návrhu smlouvy
Obchodní podmínky včetně konkrétních platebních podmínek jsou uvedeny v příslušných závazných
vzorech smluv uvedených v Přílohách č. 3 až č. 8 ZD
6. Technické podmínky
Technické podmínky jsou pro každou část uvedeny v příslušném závazném vzoru smlouvy, které
tvoří Přílohy č. 3 až č. 8 ZD
7. Jistota
Zadavatel nepožaduje jistotu.
8. Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídky pro každou část se podávají v souladu s požadavky stanovenými v § 149 ZVZ pouze
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele https://zakazky.eagri.cz . Nabídky
musí být zpracovány v souladu s požadavky stanovenými touto ZD a ZVZ. Nabídka musí být
uchazečem řádně předložena Zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídky.
Nabídka musí být vypracována výhradně v českém nebo slovenském jazyce včetně všech příloh a
dokumentů. Pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopii má uchazeč k dispozici
pouze v jazyce jiném než českém či slovenském, předloží v nabídce úřední překlad tohoto
dokumentu do českého jazyka (vyjma konfigurace - tyto specifikace mohou být i v anglickém
jazyce).
Uchazeč může podat nabídku na jakoukoli část nebo i na všechny části, ale vždy na každou část
samostatně. Pro podání nabídek bude využit elektronický nástroj uvedený výše. Uchazeč pro
každou část, pro kterou bude podávat nabídku, vloží podepsaný návrh smlouvy odpovídající
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Příloze č. 3 až č. 8 ZD. Do návrhu smlouvy doplní uchazeč nabídkovou cenu a specifikaci plnění
odpovídající dané části.
Pro snížení administrativní náročnosti, předloží uchazeč v nabídce jeden podepsaný návrh
smlouvy v souladu s pokyny uvedenými v daném návrhu smlouvy v pdf pro každou část
a vyplněné přiložené specifikace obsažené v souborech xlsx (nikoli jako doc, ale jako vyplněné
xlsx). Na základě těchto návrhů smluv, které byly vytvořeny pro účely zadávacího řízení, budou
s vítězným uchazečem podepsány smlouvy, které budou čerpat veškeré údaje ze závazných
návrhů smluv.
Vítězný uchazeč bude uzavírat smlouvy s jednotlivými pověřujícími zadavateli samostatně. Tyto
smlouvy budou odpovídat návrhu smlouvy a požadavkům a cenám za Zadavatele a jednotlivé
pověřující zadavatele. V návrzích smluv tedy budou Zadavatelé doplňovat [DOPLNÍ ZADAVATEL],
vítězný uchazeč, uchazeči [DOPLNÍ UCHAZEČ].
V příloze č. 1 závazného vzoru smluv před podpisem smlouvy mezi vybraným uchazečem a daným
pověřujícím zadavatelem či Zadavatelem Zadavatel doplní do dané smlouvy vždy daný list
z nabídkového souboru - P3_ZD Návrh smlouvy Část 1 Notebooky - Příloha č. 1 Smlouvy.xls.
V příloze č. 2 závazného vzoru smluv před podpisem smlouvy mezi vybraným uchazečem a daným
pověřujícím zadavatelem či Zadavatelem doplní Zadavatel cenový rozpad za jednotlivé položky –
např. osobní pc a monitor – v souladu s Přílohou č. 1 Závazného vzoru smlouvy.]
V příloze č. 3 závazného vzoru smluv před podpisem smlouvy mezi vybraným uchazečem a daným
pověřujícím zadavatelem či Zadavatelem doplní Zadavatel seznam odběrných míst v souladu se
seznamem pověřujících zadavatelů a souborem P3_ZD Návrh smlouvy Část 1 Notebooky - Příloha
č. 3 Smlouvy Seznam odběrných míst.xls.
Předložené nabídky pro každou část musí obsahovat vyplněný:
a) Krycí list (Příloha č. 2 ZD)
b) Závazný vzor smlouvy (Přílohy č. 3 až č. 8 ZD) dané části, zejména pak údaje označené
[Doplní uchazeč];
Specifikace zboží; (Součást přílohy č. 3 až č. 8 ZD)
Cena zboží bez DPH (Součást přílohy č. 3 až č. 8 ZD)
Seznam odběrných míst (Součást přílohy č. 3 až č. 8 ZD)
c) Nabídková cena bez DPH (Příloha č. 9 ZD) (vždy za každou Část, slouží pro přehlednost
účasti v zadávacím řízení, tato cena musí být totožná s údajem vloženým do
elektronického nástroje, viz níže)
d) Produktové listy a technickou specifikaci nabízeného zboží a jeho přesnou konfiguraci
(tyto specifikace mohou být i v anglickém jazyce) formou samostatných příloh/souborů;
Tyto přílohy jsou povinné pro všechny samostatně funkční celky, tzn. pro Části 1-5.
U Části 6 nejsou produktové listy požadovány, jen doplněná Specifikace zboží; (součást
Přílohy č. 8 ZD).
Podrobné informace o ovládání systému elektronického nástroje (zadávání do DNS) naleznete v
uživatelské příručce na stránkách elektronického nástroje E-ZAK.
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9. Způsob podání nabídky
Nabídka uchazeče na jednotlivou část bude podána samostatně výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na Internetové adrese https://zakazky.eagri.cz, který
splňuje podmínky § 149 odst. 2 a odst. 6 ZVZ a požadavky na pořizování záznamů dle Vyhl. č.
9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů
učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.
10.

Posouzení a hodnocení nabídek
Nabídky v každé části veřejné zakázky posoudí a provede hodnocení komise ustavená k tomu účelu
Zadavatelem v souladu s § 76 ZVZ.
Nabídky budou hodnoceny v souladu s jediným hodnotícím kritériem tak, že budou seřazeny dle
nejnižší nabídkové ceny bez DPH, a to pro každou Část samostatně. Zadavatel a pověřující zadavatel
podepíší smlouvu s tím uchazečem, který podá nejvhodnější nabídku v dané části.

11.

Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena bez DPH.

12.

Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.07. 2016 v 10:00 hod.
Elektronická adresa pro podání nabídek:

https://zakazky.eagri.cz/vz00006307

Uchazeč, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky
držitelem kvalifikovaného certifikátu a nabídka musí být podepsána zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Uchazeč i Zadavatel jsou povinni používat výlučně elektronické prostředky dle § 149 ZVZ.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje/profilu nesmí přesáhnout
velikost cca 25 MB. Uchazeč musí být připojen k síti Internet a mít zajištěný zaručený elektronický
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Bližší informace nezbytné pro podání elektronické
nabídky
jsou
uvedeny
na
elektronickém
nástroji/profilu
(EZAK)
na
adrese
https://zakazky.eagri.cz/test_index.html.

13.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Zadavatel požaduje, aby byla veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze elektronicky
prostřednictvím elektronického nástroje/profilu. Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém
vyžaduje registraci dodavatele a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
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Písemná žádost musí být dle § 49 odst. 1 ZVZ Zadavateli doručena nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do tří (3) pracovních
dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění
požadavku dle předchozí věty, budou rozeslány - uveřejněny stejným způsobem, jakým byla
rozeslána výzva k podání nabídky, tj. Zadavatel odešle současně všem dodavatelům zařazeným do
DNS.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace zadávacího řízení musí být veškerá komunikace mezi dodavatelem a se zadavatelem
vedena výlučně písemnou formou s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Jakýkoliv další způsob,
např. osobní jednání apod., je vyloučen. Výlučně tohoto elektronického prostředku je povinen
používat v souladu s § 93 odst. 8 ZVZ též dodavatel.
14.

Práva a výhrady zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje práva a výhrady v souladu se ZD na zavedení DNS.

15.

Zadávací lhůta
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, do
30.09. 2016.

16.

Seznam příloh
Nedílnou součástí této ZD tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 ZD

Seznam pověřujících zadavatelů (IČO, adresa)

Příloha č. 2 ZD

Krycí list nabídky (použije se pro každou část VZ)

Příloha č. 3 ZD

Závazný vzor smluv pro 1. část Notebooky, Specifikace zboží (příloha
č. 1 závazného vzoru smlouvy), Cena zboží (příloha č. 2 závazného
vzoru smlouvy), Seznam odběrných míst (příloha č. 3 závazného
vzoru smlouvy)

Příloha č. 4 ZD

Příloha č. 5 ZD

Závazný vzor smluv pro 2. část Osobní počítače a monitory,
Specifikace zboží (příloha č. 1 závazného vzoru smlouvy), Cena zboží
(příloha č. 2 závazného vzoru smlouvy), Seznam odběrných míst
(příloha č. 3 závazného vzoru smlouvy)

Závazný vzor smluv pro 3. část Tiskárny, Specifikace zboží (příloha č.
1 závazného vzoru smlouvy), Cena zboží (příloha č. 2 závazného
vzoru smlouvy), Seznam odběrných míst (příloha č. 3 závazného
vzoru smlouvy)
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Příloha č. 6 ZD

Závazný vzor smluv 4. část Servery, specifikace zboží (příloha č. 1
závazného vzoru smlouvy), Cena zboží (příloha č. 2 závazného vzoru
smlouvy), Seznam odběrných míst (příloha č. 3 závazného vzoru
smlouvy)

Příloha č. 7 ZD

Závazný vzor smluv 5. část Disková pole, Specifikace zboží (příloha č.
1 závazného vzoru smlouvy), Cena zboží (příloha č. 2 závazného
vzoru smlouvy), Seznam odběrných míst (příloha č. 3 závazného
vzoru smlouvy)

Příloha č. 8 ZD

Závazný vzor smluv 6. část Příslušenství, Specifikace zboží (příloha č.
1 závazného vzoru smlouvy), Cena zboží (příloha č. 2 závazného
vzoru smlouvy), Seznam odběrných míst (příloha č. 3 závazného
vzoru smlouvy)

Příloha č. 9 ZD

Nabídková cena (bez DPH)

V Praze dne: viz elektronický podpis
elektronicky podepsáno
___________________________________________
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
David Šetina
Ředitel Odboru informačních a komunikačních technologií
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