V Praze dne 12. 9. 2019
Č. j. 1027/2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky
v následující podlimitní veřejné zakázce:
Identifikační údaje
zadavatele:

CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6, IČ: 63839172

Název veřejné zakázky:

Protokolový analyzátor PCIe gen 4

Druh veřejné zakázky:

dodávky

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka protokolového
analyzátoru sběrnice PCI Express dle PCIe specifikace revize
4.0 pro šířku x16 podle stanovených technických parametrů,
uvedených v zadávací dokumentaci. Součástí dodávky musí
být také příslušná sonda pro sledování provozu mezi slotem
hostitelského systému a testovanou PCIe kartou. Dodávku
bude realizována formou



povýšení („upgrade“) stávajícího analyzátoru Teledyne
LeCroy Summit T3-16, který je majetkem zadavatele
nebo
dodáním nového přístroje;

Přístup k zadávací
dokumentaci:

Součástí plnění je poskytnutí minimální záruky 12 měsíců na
dodávané zařízení
Zadávací dokumentace je volně přístupná na profilu
zadavatele dle informací uvedených níže.

Lhůta pro podání nabídek:

30. 9. 2019 do 11:00 hodin

Způsob podání nabídek:

Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě
prostřednictvím profilu zadavatele - systému E-ZAK.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání
kvalifikace:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle
§ 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1
zákona. Podrobné požadavky zadavatele na prokázání
kvalifikace včetně požadovaných dokladů jsou uvedeny
v části 6. zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení
nabídek:

Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jediného kritéria
hodnocení – nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Zadávací dokumentace, ve které naleznete veškeré požadavky zadavatele na prokázání
splnění kvalifikace ve smyslu § 53 odst. 4 zákona, údaje o způsobu a kritériích hodnocení
podle § 114 a násl. zákona a další podrobné informace k veřejné zakázce, je volně přístupná
na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_243.html v sekci
„Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte na nás obrátit s žádostí o vysvětlení zadávací
dokumentace (§ 98 zákona), a to prostřednictvím profilu zadavatele - elektronického systému
pro
zadávání
veřejných
zakázek
E-ZAK
(https://zakazky.cesnet.cz/contract_
display_243.html). Pro tyto účely systém vyžaduje registraci dodavatele a elektronický
kvalifikovaný certifikát.

