Příloha č. 1 Výzvy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / telefon

Místo, datum: Brno, 04/09/2013

č.j. MZA 8966/2013 CENTR Ing. Marek Götzinger/ 533 317 464

Název veřejné zakázky: „DATOVÉ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“
Zadavatel:
Název: Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně
Sídlo: Palachovo náměstí 1, P.O. BOX 51, Brno-Starý Lískovec, PSČ 625 00
IČ: 709 79 146
Číslo bankovního účtu: ČNB, pobočka Brno, č.ú.: 20034881/0710
Nejsme plátci DPH.
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: PhDr. Kateřina Smutná, ředitelka

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen “ zákon o veřejných zakázkách“ nebo „ZVZ“)
prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket.
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1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky „DATOVÉ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“ je
poskytování datových služeb (připojení k Internetu + VPN) v rámci fixních telekomunikačních sítí v
rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami:
Předpokládané datum zahájení plnění předmětu zakázky: 01.12.2013
Předpokládaná délka kontraktu: 12 měsíců
Dodavatel musí podat nabídku na všechny požadované služby a dodávky.
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
Obsah dodávky dle CPV
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Kód CPV

Datové služby

72300000-8

Internetové služby

72400000-4

Doba plnění veřejné zakázky

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno nejpozději k 01.12.2013 po uzavření smlouvy s
vítězným uchazečem. Služby budou poskytovány 24h denně. Smlouva s vítězným uchazečem bude
uzavřena na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců s možností předčasné výpovědi bez udání důvodu
s 3-měsíční výpovědní lhůtou bez možnosti uplatňování jakýchkoliv sankcí a postihů z důvodu
předčasné výpovědi.
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Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou lokality zadavatele uvedené níže v této tabulce.
Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo nám. 1, Brno-Starý Lískovec (centrála zadavatele)
Státní okresní archivy na adresách:
Komenského 9, Blansko,
Klášter, Rajhrad
Pavlovská 2, Mikulov
Kyjovská 1125, Havlíčkův Brod
Koupelní 10, Hodonín
Fritzova 19, Jihlava
Velehradská 4259, Kroměříž
3

Pražská 1883, Pelhřimov
Na Potoce 21/23, Třebíč
Velehradská 124, Uh. Hradiště
4.května 227, Vsetín
Palackého nám.1, Slavkov u Brna
zámek Klečůvka 18, Zlín
Divišovo náměstí 5, Znojmo
U Malého lesa 4, Žďár n. S.
Třebíčská 1540, Velké Meziříčí
Tovačovského sady 186, Moravské Budějovice
Cihlářská 881, Tišnov
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Technická specifikace předmětu plnění

4.1

Organizačně-administrativní zabezpečení služeb

4.1.1

Východiska

Vzhledem k rozsáhlosti prostředí zadavatele jak z pohledu funkčně-organizačního, tak i geografického
uspořádání, budou příslušným odborným útvarem v centrální lokalitě zadavatele v rámci plnění
zakázky řízeny provozní a ekonomické aspekty služeb.
4.1.2

Pracovní doba zadavatele

V pracovní dny: 7:30 – 16:00 hod.
4.1.3

Součinnost zadavatele

Zadavatel poskytne standardně součinnost formou jmenování:
•Osoby odpovědné měnit smluvní vztahy: PhDr. Kateřina Smutná
•Správce datové sítě: Ing. Marek Götzinger, Mgr. Marta Matulová, René Vyhlídal
•Administrátora služeb: Ing. Marek Götzinger, Mgr. Marta Matulová
•Administrátora vyúčtování: Radoslava Suchovská
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4.2

Služby přístupu k síti Internet, datové služby a bezpečnost telekomunikačního řešení

Zadavatel požaduje v rámci vyššího zabezpečení a lepší možnosti kontroly svých datových sítí
vytvoření virtuální datové sítě MPLS (Multiprotocol Label Switching) mezi jednotlivými lokalitami,
která bude připojena v centrále MZA Brno k síti Internet.

Schéma požadovaného připojení s minimálními požadovanými rychlostmi

4.2.1

Služba přístupu k síti Internet

Požadavky na službu:
Zadavatel požaduje zřídit službu zabezpečeného centrálního přístupu k síti Internet pro IP VPN, a to
dle následujících parametrů:
Požadované parametry služby:
•přístupová přenosová rychlost pro jednotlivé lokality je uvedena v tabulce s označením „Přípojky
se symetrickou rychlostí – Specifikace“ pod bodem 4.2.4 této výzvy.
•součástí služby se požaduje dodání veškerého zařízení až po ukončovací zařízení služby (routery)
•ukončovací rozhraní služby (UNI) se požaduje: Ethernet 10/100/1000, RJ45.
•zadavatel pro centrálu MZA Brno požaduje minimální rychlost připojení do Internetu 100 Mbit/s
v obou směrech – garantovaná primární linka. Toto primární vedení bude realizováno optickým,
metalickým připojením nebo radiovým spojem v licencovaném pásmu (nikoliv však rádiovým
vedením ve volném pásmu) s možností případného navýšení přenosové rychlosti.
•zadavatel pro centrálu MZA Brno požaduje pro připojení do Internetu garantovanou záložní linku s
rychlostí připojení minimálně 30 Mbit/s v obou směrech. Toto přípojné vedení musí být realizováno
vedením nezávislém na primárním přípojném vedení formou optického, metalického nebo rádiového
vedení v licencovaném pásmu.
Další požadované parametry služby:
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• Maximální garantovaná doba odezvy na servery www.seznam.cz a www.google.cz nesmí být vyšší
než 20 ms na primární i záložní lince.
• Stabilita internetových linek musí být větší než 90 % (měřeno na www.rychlost.cz).
• zálohování provozu v páteřní síti poskytovatele
• nepřetržitý servis (odstraňování poruch) v režimu 24×7
• nepřetržitý dohled a linka zákaznické podpory („HelpDesk“) v režimu 24×7

Předávací bod služby
Koncový (předávací) bod služby je požadován v technologických prostorách zadavatele s tím, že
požadované ukončovací zařízení služby (router) bude instalováno v rozváděčové skříni v
technologických prostorách zadavatele.

4.2.2

Propojení lokálních počítačových sítí – datové služby

Zadavatel požaduje službu datového propojení lokálních počítačových sítí (LAN) sídla zadavatele
situovaného na adrese Moravský zemský archiv v Brně, Brno-Starý Lískovec, Palachovo nám. 1, PSČ
625 00, a dalších 18 odloučených (detašovaných) lokalit (státní okresní archivy) zřízením virtuální
privátní sítě na základě plnohodnotného protokolu IP bez omezení přenášených služeb realizované v
síti poskytovatele (dále jen „IP VPN“).
Připojení IP VPN, jako celku bude realizováno pomocí primární přístupové linky o kapacitě alespoň
50 Mbit/s v obou směrech, která bude ukončena v technologických prostorách zadavatele.
Zadavatel pro centrálu MZA Brno požaduje pro připojení do IP VPN garantovanou záložní linku s
rychlostí připojení minimálně 30 Mbit/s v obou směrech. Toto přípojné vedení musí být realizováno
vedením nezávislém na primárním přípojném vedení formou optického, metalického nebo rádiového
vedení v licencovaném pásmu.

4.2.3

Další požadované parametry služby IP VPN

•Datová síť musí být realizována na bázi protokolu TCP/IP s možností implementace QoS v rámci
celého poskytnutého řešení WAN s možností snadného upgrade dle aktuálních požadavků
•přípojky (vč. přípojky Internet) musí být realizovány pomocí technologie pevných okruhů nebo
radiovým spojem v pásmu 10-17 GHz.
•datové propojení i celé vedení jednotlivých přípojek, musí být spravováno osobou (osobami), která
je smluvní stranou ve smlouvě uzavřené v této veřejné zakázce
•maximální průměrná garantovaná doba odezvy na přípojkách nesmí být vyšší než 20 ms
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•zálohování provozu v páteřní síti poskytovatele
•nepřetržitý servis (odstraňování poruch) v režimu 24×7
•nepřetržitý dohled a linka zákaznické podpory („HelpDesk“) v režimu 24×7

4.2.4

Přípojky VPN se symetrickou rychlostí – specifikace

Všechny přípojky musí být bez agregace s vyhrazeným přenosovým pásmem. Jako součást
poskytování služby je požadována dodávka a nakonfigurování ukončovacích zařízení služby (routeru).
Jako předávací rozhraní služby (UNI) je požadován Ethernet 10/100/1000, RJ-45. Přístup do IP VPN
pomocí přípojky se symetrickou rychlostí, koncové body a požadované přenosové rychlosti služeb
definuje následující tabulka:
Lokalita

Přenosová rychlost v obou směrech

Typ SLA

Palachovo nám. 1, Brno (centrála uživatele)

50 Mbit/s

SLA „X“

Komenského 9, Blansko

10 Mbit/s

SLA „X“

Na Potoce 21/23, Třebíč

10 Mbit/s

SLA „X“

Zámek Klečůvka 18, Zlín

10 Mbit/s

SLA „X“

Klášter, Rajhrad

10 Mbit/s

SLA „X“

Pavlovská 2, Mikulov

10 Mbit/s

SLA „X“

Kyjovská 1125, Havlíčkův Brod

10 Mbit/s

SLA „X“

Koupelní 10, Hodonín

10 Mbit/s

SLA „X“

Fritzova 19, Jihlava

10 Mbit/s

SLA „X“

Velehradská 4259, Kroměříž

10 Mbit/s

SLA „X“

Pražská 1883, Pelhřimov

10 Mbit/s

SLA „X“

Velehradská 124, Uh.Hradiště

10 Mbit/s

SLA „X“

4.května 227, Vsetín

10 Mbit/s

SLA „X“

Palackého nám.1, Slavkov u Brna

10 Mbit/s

SLA „X“

Divišovo náměstí 5, Znojmo

10 Mbit/s

SLA „X“

U Malého lesa 4, Žďár nad Sázavou

10 Mbit/s

SLA „X“

Třebíčská 1540, Velké Meziříčí

10 Mbit/s

SLA „X“

Tovačovského sady 186, Mor. Budějovice

10 Mbit/s

SLA „X“
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Cihlářská 881, Tišnov

10 Mbit/s

SLA „X“

Zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky detailní popis včetně topologického schématu
zapojení primárního a záložního vedení.
V případě výpadku služeb na primárním přípojném vedení (lokalita sídlo MZA, Palachovo náměstí 1,
Brno-Starý Lískovec) zajistí ukončovací zařízení služby (router) automaticky přepojení na sekundární
přípojné vedení.

4.3

Garance SLA

Zadavatel požaduje tyto minimální požadované hodnoty pro jednotlivé typy SLA:
Úroveň SLA

SLA „X“

Měsíční dostupnost

99,5 %

Max. délka poruchy

6 hodin

Odezva

2 hodiny

4.4

Další technické podmínky

Pro primární internetovou linku v centrále MZA Brno je požadováno dodání 4 vnějších pevných IPv4
adres.
Žádná služba nesmí být jakýmkoliv způsobem omezena (blokace portů, FUP, apod.).
Nastavení IP adres (pevných vnitřních) LAN portů na routerech dodavatele bude provedeno dle
požadavků zadavatele.
Za souhlasu obou smluvních stran se může technická specifikace mírně upravit, pokud nedojde
k podstatnému porušení této smlouvy, hlavně z důvodu, pokud nelze zabezpečit dílčí část jiným
způsobem.
Uchazeč v nabídce popíše své propojení s ostatními poskytovateli, zejména konektivitu do NIX a
mezinárodní propojení.

4.5

Další obchodní podmínky

Poskytovatel služeb je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci, včetně účetních dokladů v
souladu s § 155 zákona o veřejných zakázkách.
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Zadavatel může výběrové řízení zrušit bez udání důvodu do doby podpisu smlouvy oběma stranami
bez jakékoliv náhrady nákladů na řízení.
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Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč předloží nabídkovou cenu za těchto podmínek:
a) nabídková cena bude uvedena jako absolutní částka v českých korunách v členění bez DPH, částka
DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy.
b) nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci a být cenou pevnou, konečnou a
nepřekročitelnou, musí být stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat
veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací
dokumentaci.
c) měsíční platby za poskytované služby jsou rozpočítány dle služby a lokality (Brno-Internet primár,
Brno-internet záloha, Brno-VPN primár, Brno-VPN záloha, jednotlivá 18x SOkA-VPN) dle přílohy
krycího listu nabídky.
d) Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně
snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
e) během platnosti smlouvy může zadavatel podat výpověď a to i částečnou. V případě odebrání
služby či lokality se snižuje celková cena za služby o odpovídající částku dle přílohy č. 1 krycího listu
nabídky.
Zadavatel požaduje následující závazné řazení nabídkové ceny:
Nabídková cena bude zpracována za pomoci formulářů z příloh Krycího listu. Krycí list nabídky bude
řádně vyplněn a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.
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Kvalifikace

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení
nabídky uchazeče.
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona;
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) a b) zákona;
c) je vyžadováno předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle § 50 písm. c) zákona;
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a),
zákona.
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Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele se
současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele a jejíž
veškeré závazky převzal dodavatel.
6.1

Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením, kopií nebo
originálem příslušného dokumentu.
6.2

Profesní kvalifikační předpoklady

Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
čestné prohlášení, kopii nebo originál:
•Dle § 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
•Dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci. Tento doklad dodavatel předloží v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky dle článku č. 1 zadávací dokumentace.
Dodavatel zejména předloží doklad dle ustanovení § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění o oznámení komunikační
činnosti dle § 13 tohoto zákona. Dodavatel musí mít oznámenu komunikační činnost na služby, které
jsou předmětem veřejné zakázky a které jsou předmětem jeho nabídky, pro celé území České
republiky.
Zadavatel nepožaduje doklady podle ustanovení § 54 písm. c), d) a e) zákona.
6.3

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel vyžaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku.
6.4

Technické kvalifikační předpoklady
Reference

Dodavatel předloží seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Přílohou seznamu musí být:
•osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli
nebo
•osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli
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nebo
• smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné výše
uvedené osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Seznam významných služeb- ve formě čestného prohlášení poskytnutých uchazečem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž k seznamu musí být přiložena osvědčení
(reference) vybraného uchazeče od objednatelů významných služeb- ve formě kopií nebo originálů.
Z osvědčení i seznamu referencí musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč v uvedeném období
realizoval alespoň tři významné služby. Za významnou službu se považuje poskytnutí služby s
obdobným předmětem plnění jako u této veřejné zakázky v minimální finanční výši 1.200.000,- Kč
bez DPH, za každou službu pro jednoho zákazníka za období jednoho roku.
Předložením seznamu významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v němž
budou uvedeny alespoň následující údaje: a) název objednatele, b) předmět významné služby a její
rozsah, c) doba realizace významné služby (zahájení a ukončení), d) údaj o tom, že významná služba
byla realizována řádně a včas, e) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí
významné služby ověřit, dodavatel musí dále předložit 3 reference ve formě: 1. osvědčení vydané
veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení
vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3.
kopie smlouvy s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Alespoň tři významné služby v minimální finanční výši 1.200.000,-Kč bez DPH, za každou službu pro
jednoho zákazníka za období jednoho roku.

7

Požadovaná forma předložení nabídky a informací o kvalifikaci

7.1 Nabídka včetně všech příloh musí být dodavateli podána prostřednictvím elektronického tržiště
TenderMarket (www.tendermarket.cz) v elektronické podobě formou vyplněných nutných údajů pro
hodnocení na el. tržišti. Zadavatelem požadované dokumenty a přílohy musí být v nabídce podány ve
formě elektronických dokumentů. Termín pro podání nabídek je uveden u výzvy na elektronickém
tržišti TenderMarket.
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7.2 Nabídka:
-

bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,

-

nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,

-

bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat
za uchazeče,

-

bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

-

bude obsahovat seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v
pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

-

bude obsahovat, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu,
vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

-

bude obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou
dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění
pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

-

jednotlivé listy nabídky a příloh budou očíslovány vzestupnou řadou počínaje
číslicí „1“.

-

na písemně podané nabídky, nebude brán zřetel.

7.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
A.titulní list, který bude obsahovat: název veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána: „DATOVÉ
SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ, obchodní firmu uchazeče;
B.identifikační údaje uchazeče, IČ, údaj o osobách oprávněných jednat za uchazeče, adresa pro
doručování korespondence (je-li odlišná od sídla); údaj o kontaktních osobách, telefon, fax, e-mail;
C.ve vhodném případě listina (např. plná moc) opravňující osobu jednat jménem či za uchazeče;
D.obsah – musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke
kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek;
E.Příloha č. 2 Výzvy - Krycí list nabídky
F.příloha č. 1 Krycího listu – VPN, datové služby
G.příloha č. 2 Krycího listu - Topologie a architektura datové sítě
H.příloha č.3 Výzvy – Čestné prohlášení §53,
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I.doklady k prokázání profesních a kvalifikačních předpokladů
J.doklady k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
K.doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů
L. Příloha č. 4 Výzvy návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
M.detailní popis navrženého nabízeného řešení a jeho technické specifikace, případně popis
nabízených služeb a další informace technického charakteru vztahující se k předmětu plnění;
N.údaje o subdodavatelích; zadavatel požaduje, aby ve svých nabídkách podrobně specifikovali části
veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům. U každého
subdodavatele musí uchazeč uvést jeho identifikační údaje a doklad – např., smlouvu nebo
prohlášení – podepsaný subdodavatelem, kterým subdodavatel budoucí subdodavatelskou roli
potvrdí.
Pokud uchazeč subdodavatele nevyužije, předloží o tom prohlášení.
O.další doklady a dokumentace požadované zadavatelem a podle zvážení uchazeče,

8

Platební podmínky

Jsou uvedeny ve smlouvě, která tvoří přílohu výzvy.

9

Hodnotící kritéria

Podané nabídky bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) způsobem dle
§ 79 zákona o veřejných zakázkách podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude
posuzována podle následujících dílčích kritérií s těmito váhami:
Kritérium

Váha kritéria

1. Nabídková cena za celý předmět zakázky v Kč bez DPH:

90%

2. Celková nabízená rychlost primární linky v Brně (t.j rychlost
Brno- internet primár+ rychlost Brno-VPN primár):
3. Propojení do NIX a mezinárodní konektivita v Gb/s

8%
2%

Postup zadavatele při posouzení nabídek:
Nabídky uchazečů budou nejprve posouzeny hodnotící komisí z hlediska splnění požadavků zákona,
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal
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nabídku v rozporu s platnými právními předpisy. Nabídky, které tyto požadavky nesplní, budou
vyřazeny.
Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti
v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně
oznámí.
Hodnocení bude provedeno prostřednictvím elektronickém tržišti (dále jen „hodnotící kritéria“).
Hodnocení nabídek v rámci hodnotícího kritéria
č. 1 - Nabídková cena za celý předmět zakázky v Kč bez DPH
Hodnotící komise bude postupovat v souladu s výše definovanými pravidly pro výpočet nejvýhodnější
nabídku s minimální hodnotou. Pro hodnotu dílčího kritéria č. 1 „Nabídková cena za celý předmět
zakázky v Kč bez DPH“ bude použita souhrnná částka uvedená prostřednictvím elektronického tržiště,
která se bude shodovat s Krycím listem nabídky, v oddíle Souhrnné informace pro hodnocení
nabídky „Nabídková cena za celý předmět zakázky v Kč bez DPH, tj. za 12 měsíců“.
Č. 2 - Celková nabízená rychlost primární linky v Brně (tj. rychlost Brno-internet primár+ rychlost
Brno-VPN primár):
Hodnotící komise bude postupovat v souladu s výše definovanými pravidly pro výpočet platný pro
nejvýhodnější nabídku s maximální hodnotou. Celková nabízená rychlost primární linky v Brně je
dána součtem rychlosti Brno- internet primár a rychlosti Brno-VPN primár. Konektivita downloadu a
uploadu se nesčítá. V případě, že se liší hodnota downloadu a uploadu u jednotlivé služby, pro určení
konektivity se bere v úvahu nižší hodnoty hodnota. S tím, že minimální požadovaná rychlost linky pro
Brno internet primár: 100/100 Mbit/s a minimální rychlost Brno- VPN primár: 50/50 Mbit/s.
č. 3 – Propojení do NIX a mezinárodní konektivita v Gb/s
Hodnotící komise bude postupovat v souladu s výše definovanými pravidly pro výpočet platný pro
nejvýhodnější nabídku s maximální hodnotou. Pro hodnotu dílčího kritéria č. 3 „Propojení do NIX a
mezinárodní konektivita v Gb/s“ bude použita částka uvedená prostřednictvím elektronického tržiště,
která se bude shodovat s Krycím listem nabídky, v oddíle Souhrnné informace pro hodnocení
nabídky „Propojení do NIX a mezinárodní konektivita v Gb/s“.
Nebude-li požadovaná hodnota propojení do NIX a mezinárodní konektivita součástí nabídky, použije
hodnotící komise údaj uvedený pro příslušného uchazeče na veřejné adrese www.nix.cz.
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Obchodní podmínky

Smlouva je přílohou výzvy.
Smlouva s vítězným uchazečem bude uzavřena na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců s možností
předčasné výpovědi bez udání důvodu s 3-měsíční výpovědní lhůtou bez možnosti uplatňování
jakýchkoliv sankcí a postihů z důvodu předčasné výpovědi.

14

Součástí česky psané nabídky bude návrh smlouvy, který musí být podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče.

11

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se bude konat dle zákona ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, která je
uvedena na elektronickém tržišti, v budově Moravského zemského archivu v Brně, Palachovo nám. 1,
Brno-Starý Lískovec.

12

Jiné požadavky zadavatele

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele a další podmínky neuvedené v této dokumentaci se řídí
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

13

Jistota

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
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Seznam příloh výzvy

Příloha č. 1 Výzvy– Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 Výzvy– Krycí list nabídky
Příloha č. 1 Krycího listu – VPN, datové služby
Příloha č. 2 Krycího listu - Topologie a architektura datové sítě – vytvoří uchazeč
Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení § 53
Příloha č. 4 Výzvy - Smlouva o poskytování datových a internetových služeb

V Brně dne 04.09.2013

………………………………………………………….
PhDr. Kateřina Smutná, ředitelka
Zadavatel
15

