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1.
1.1.

1.2.

1.3.

Základní informace
Identifikační údaje zadavatele
Název:
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Sídlo:
Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČO:
63839172
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 58848
Jednání za zadavatele
Statutárním orgánem zadavatele je představenstvo zadavatele. Osobou oprávněnou
k právním jednáním souvisejícím s touto veřejnou zakázkou je
- Ing. Jan Gruntorád, CSc., ředitel sdružení, na základě písemného pověření
představenstvem nebo
- Ing. Helmut Sverenyák, zástupce ředitele sdružení, na základě písemného pověření
představenstvem (v případě nepřítomnosti ředitele sdružení) nebo
- ředitelem sdružení zmocněná osoba (v případě nepřítomnosti ředitele i zástupce
ředitele sdružení).
Kontaktní místo ve věcech zadávacího řízení:
Oddělení organizační a právní
Jméno
Telefon
e-mail
Mgr. Vojtěch Široký
+420 234 680 216
zakazky@cesnet.cz
JUDr. Jana Zmatlíková
+420 234 680 243
zakazky@cesnet.cz

1.4.
Komunikace a doručování
1.4.1. Veškerá oficiální komunikace a úkony týkající se této veřejné zakázky jak ze strany
zadavatele, případně hodnotící komise (např. poskytování vysvětlení, změny nebo doplnění
zadávací dokumentace, žádosti hodnotící komise o vysvětlení nabídek, oznámení
o vyloučení ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky apod.), tak ze
strany účastníků (např. žádosti o vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace,
vysvětlení nabídky, námitky apod.) budou probíhat prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK (http://zakazky.cesnet.cz/, dále jen
„systém E-ZAK“). Pro tyto účely je vyžadována registrace dodavatelů (účastníků) v systému
E-ZAK. Zadavatel upozorňuje, že pro odchozí komunikaci (včetně podání nabídky)
systém E-ZAK vyžaduje kvalifikovaný certifikát pro elektronické podpisy vydaný
jedním z kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru (viz
http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicichduveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx).
1.4.2. Zadavatel zároveň za účelem zamezení nejasností upozorňuje účastníky (dodavatele), že
v souladu s obecnými právními předpisy se za okamžik doručení právních jednání považuje
okamžik, kdy
- bude zadavatelem doručena (předána) zpráva účastníkovi do jeho registrovaného
účtu v systému E-ZAK (tedy okamžik, od kterého bude mít účastník možnost si
zprávu v systému E-ZAK přečíst);
- bude účastníkem (dodavatelem) doručena zpráva zadavateli v systému E-ZAK (tedy
okamžik, od kterého bude mít zadavatel možnost si zprávu v systému E-ZAK
přečíst).
Vzhledem k tomu a za účelem zastupitelnosti zadavatel doporučuje, aby dodavatelé měli
ve svém registrovaném účtu v systému E-ZAK zavedeno více kontaktních osob
(e-mailových schránek).
1.4.3. Zadavatel umožňuje v odůvodněných případech (např. nefunkční systém E-ZAK, vyšší moc
apod.) i alternativní doručování v souladu s § 211 zákona, primární je však doručování
elektronicky prostřednictvím systému E-ZAK. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že
důvodem pro alternativní doručení mimo systém E-ZAK není pouhá skutečnost, že
dodavatel nedisponuje kvalifikovaným certifikátem pro elektronické podpisy.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

Poskytování zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je poskytována výlučně v elektronické podobě neomezeným
dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje uvedeného v odst. 1.4. –
systému E-ZAK. Zadavatel nepožaduje žádné platby za poskytnutí zadávací dokumentace.
Informace o projektu
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „ELIXIR-CZ: Budování kapacit“
(dále jen „projekt“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) a je spolufinancován z evropských strukturálních
a investičních fondů (konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj) a ze státního
rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Projekt se v současné době nachází ve fázi realizace, a to od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2021.
Dvěma základními cíli projektu jsou:
a) zajištění potřebné kapacity pro cílovou skupinu uživatelů prostřednictvím vybudování
infrastruktury ELIXIR-CZ;
b) realizace výzkumu na infrastruktuře ELIXIR-CZ směřující k rozšíření služeb této
infrastruktury.
Účel zakázky
Účelem realizace této veřejné zakázky je pořízení vybavení pro obměnu a posílení
výpočetního výkonu clusterů VI ELIXIR-CZ. Cílem této veřejné zakázky je pořízení
výpočetního clusteru, který doplní cluster pořízený zadavatelem v rámci výše uvedeného
projektu v roce 2017. Výpočetní cluster je složený z několika typů výpočetních uzlů,
konfigurace jednotlivých výpočetních uzlů vychází z aktuálních potřeb uživatelské komunity.
Primární cílovou skupinou jsou uživatelé z VI ELIXIR-CZ. Cluster pořizovaný v této veřejné
zakázce bude využíván pro náročné vědecké výpočty z oblasti life-science a pro provoz a
vývoj služeb VI ELIXIR-CZ, přičemž v souladu s moderními metodami bude část
výpočetních zdrojů clusteru zpřístupněna prostřednictvím cloudového prostředí.
Pod pojmem „účastník“ se v této zadávací dokumentaci rozumí účastník zadávacího řízení
ve smyslu § 47 zákona. Pojmy účastník a dodavatel mají pro účely této zadávací
dokumentace totožný význam, pokud z kontextu nevyplývá jinak.

Předběžné tržní konzultace
Tuto zadávací dokumentaci připravil výhradně zadavatel; žádné informace uvedené v této
zadávací dokumentace nejsou výsledkem předběžných tržních konzultací.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je výběr ekonomicky
nejvýhodnější nabídky na dodávku kompletního řešení výpočetního clusteru, včetně záruky
zahrnující technickou podporu, podle požadavků uvedených dále v této zadávací
dokumentaci, zejména v její příloze č. 1 (Technická dokumentace - specifikace
požadovaného plnění, dále jen „příloha č. 1“) a v příloze č. 2 (Obchodní podmínky –
závazný návrh Smlouvy o dodávce výpočetního clusteru pro ELIXIR, dále jen „příloha
č. 2“).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Hlavní kódy CPV:
- Kód CPV 30211000-1, název – Hlavní počítače
- Kód CPV 30211100-2, název – Superpočítače
Doplňkové kódy CPV:
- Kód CPV 51610000-1, název – Instalace a montáž počítačů a zařízení pro
zpracování dat
- Kód CPV 50312000-5, název – Opravy a údržba výpočetní techniky
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3.3.
Technické podmínky plnění
3.3.1. Dodávky
Detailní technické požadavky na dodávku (hardware a software) jsou uvedeny v příloze č. 1
této zadávací dokumentace. Součástí dodávky je poskytnutí záruky za jakost a řádnou
funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory (dále jen „záruka“), zahrnující
opravy jakýchkoliv závad a poruch hardware, a to na dobu 36 měsíců, s opravou v místě
plnění. Popis požadovaných podmínek a parametrů záruky je obsažen zejména
v obchodních podmínkách zadavatele – v příloze č. 2 této zadávací dokumentace
(závazném návrhu smlouvy).
3.4.
Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh, vymezují
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Účastník není
oprávněn činit změny požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky. Neakceptování,
příp. změny požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci včetně
konceptu (závazného vzoru) smlouvy může být považováno za nesplnění zadávacích
podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.
3.5.
Právo testování nabízeného plnění – vzorky
Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení a hodnocení nabídek (před rozhodnutím
o výběru nejvhodnější nabídky) mít možnost provést testování nabízeného plnění. Při
využití tohoto práva zadavatelem není dotčeno ustanovení odst. 10.6. této zadávací
dokumentace, tedy zadavatel si vyžádá vzorek nabízeného plnění vždy pouze od
dodavatele, jehož nabídka bude předběžně (průběžně) vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Jestliže zadavatel využije toto právo, bude účastník povinen na základě výzvy zadavatele
ve lhůtě 15 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, doručit zadavateli vzorek
nabízeného plnění (jeden výpočetní uzel) a poskytnout mu součinnost při testování
účastníkem deklarovaných vlastností (zejm. výpočetního výkonu) nabízeného plnění.
Pokud se v rámci testování ukáže, že nabízené plnění nesplňuje požadavky zadavatele,
resp. že nemá účastníkem deklarované vlastnosti, má zadavatel právo účastníka ze
zadávacího řízení vyloučit (viz § 48 zákona).
3.6.
Předání a akceptace plnění
Předání dodávky proběhne po dokončení instalace a po akceptačních testech dodaného
plnění. Podrobné podmínky předání a akceptace jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace (závazný návrh smlouvy), v čl. 5.
3.7.
Další, zejména obchodní, podmínky plnění jsou stanoveny v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace
3.8.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že v souladu se zákonem není možné, s výjimkou
případů uvedených v § 46 odst. 1 zákona, měnit nabídky po skončení lhůty pro
podání nabídek, a to ani při případném vysvětlování nabídek v rámci posuzování
podmínek účasti v zadávacím řízení, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
a hodnocení nabídek apod. zadavatelem, příp. hodnotící komisí. Vzhledem k tomu
zadavatel doporučuje dodavatelům v případě jakýchkoliv nejasností využít možnosti
podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na zadavatele (viz odst. 1.4.
zadávací dokumentace).

4.
4.1.

5.
5.1.

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba a místo plnění této veřejné zakázky jsou specifikovány v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace.

Prohlídka míst plnění (§ 97 zákona)
Zadavatel umožňuje potenciálním dodavatelům prohlídku jednotlivých míst plnění. Termíny
prohlídek míst plnění jsou následující:
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Termíny

Lokalita
Brno

4. 12. 2019 od 10:00

(Masarykova univerzita, Ústav výpočetní
techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno)

Praha
(Ústav organické chemie a biochemie Akademie
věd České republiky, v.v.i., Flemingovo nám.
542/2, 160 00 Praha 6)

Vestec

28. 11. 2019 od 10:00

(BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec)

5.2.
5.3.

5.4.

6.

3. 12. 2019 od 10:00

Pro účely prohlídky daného místa plnění jsou dodavatelé povinni se nejméně 2 pracovní
dny předem do 12:00 písemně ohlásit zadavateli na e-mail: zakazky@cesnet.cz.
Za jednoho dodavatele se prohlídky místa plnění můžou zúčastnit max. 3 osoby. Pokud se
prohlídky zúčastní větší počet dodavatelů (osob), vyhrazuje si zadavatel možnost rozdělení
účastníků prohlídky na více skupin. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů
se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.
V rámci prohlídky však nebudou v žádném případě zodpovídány dotazy k zadávacím
podmínkám – k tomuto účelu slouží institut žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
skrze systém E-ZAK (viz odst. 1.4. zadávací dokumentace).
Od osob, které se za dodavatele zúčastní prohlídky místa plnění, bude vyžadován zápis do
prezenční listiny.

Podmínky kvalifikace účastníků

Zadavatel v tomto zadávacím řízení požaduje od každého účastníka prokázání:
- základní způsobilosti (§ 74 – § 76 zákona a odst. 6.1. níže)
- profesní způsobilosti (§ 77 zákona a odst. 6.2. níže)
- ekonomické kvalifikace (§ 78 zákona a odst. 6.3. níže)
- technické kvalifikace (§ 79 zákona a odst. 6.4. níže)
6.1.
Požadavky na prokázání základní způsobilosti
Základní způsobilost splňuje dodavatel
(§ 74 zákona):

Způsob prokázání splnění podmínek základní
způsobilosti ve vztahu k České republice
(§ 75 zákona):

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5
letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestné činy,
uvedené v příloze č. 3 zákona nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží;

Předložením výpisu z evidence Rejstříku
trestů ne staršího než 3 měsíce přede dnem
zahájení zadávacího řízení.
Pozn.
1) Výpis z evidence Rejstříku trestů účastník
doloží, jde-li o právnickou osobu, jak ve
vztahu k samotné právnické osobě, tak i
ve vztahu ke všem statutárním orgánům
(např.
s.r.o.)
nebo
všem
členům
statutárního orgánu (např. a.s.).
2) Je-li statutárním orgánem účastníka či
členem statutárního orgánu účastníka
právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku
trestů účastník doloží jak ve vztahu
k samotné této právnické osobě, tak i ve
vztahu
k
osobě
zastupující
tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele nebo ke každému členu
statutárního orgánu této právnické osoby.
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3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu,
a) zahraniční
právnické
osoby,
musí
předmětnou
podmínku
základní
způsobilosti splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu;
b) české právnické osoby, musí předmětnou
podmínku splňovat osoby uvedené v bodě
2) a vedoucí pobočky závodu.
který nemá v České republice nebo v zemi
svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;

Předložením:
1) Potvrzení příslušného finančního úřadu
a
2) písemného čestného prohlášení ve
vztahu ke spotřební dani.

který nemá v České republice nebo v zemi
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném Předložením písemného čestného prohlášení.
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění
který nemá v České republice nebo v zemi Předložením potvrzení příslušné
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném správy sociálního zabezpečení.
nebo na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

okresní

- který není v likvidaci (§ 187 občanského
zákoníku),
- proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí
o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení
/insolvenční zákon/, ve znění pozdějších
předpisů),
- vůči němuž byla nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu (např. zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních
a
úvěrních
družstvech
a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

Přeložením výpisu z obchodního rejstříku,
nebo
předložením
písemného
čestného
prohlášení v případě, že není v obchodním
rejstříku zapsán.

* Pozn.: Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona (tj. uvedené v tabulce výše)
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení - tj. příslušný výpis nesmí být starší než 3 měsíce před
zahájením zadávacího řízení.
6.2.
Požadavky na prokázání profesní způsobilosti
6.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje; (pozn.: doklad podle tohoto bodu musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení – tj. příslušný výpis nesmí být starší než 3
měsíce před zahájením zadávacího řízení).
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6.3.
Požadavky na prokázání ekonomické kvalifikace
6.3.1. Zadavatel požaduje, aby každý z účastníků prokázal, že jeho roční obrat dosahoval
v posledních 3 bezprostředně předcházejících účetních obdobích výše nejméně 10 mil. Kč
bez DPH. Jestliže účastník vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu
v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
6.3.2. Účastník prokáže obrat výkazem jeho zisku a ztrát nebo obdobným dokladem podle
právního řádu země jeho sídla a čestným prohlášením, pokud obrat z výkazu zisku a ztrát
nevyplývá.
6.3.3. V případě, že poslední bezprostředně předcházející účetní období dosud nebylo
účastníkem oficiálně účetně uzavřeno podle platných a účinných právních předpisů
(zejm. podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), postačí
k prokázání výše obratu za toto účetní období čestné prohlášení účastníka.
6.4.
Požadavky na prokázání technické kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokazuje účastník:
předložením seznamu významných dodávek
v oblasti výpočetních clusterů nebo superpočítačů
realizovaných účastníkem v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Za významnou dodávku v oblasti výpočetních
clusterů nebo superpočítačů zadavatel považuje
realizaci zakázky, jejímž předmětem (či součástí
předmětu) byla dodávka, instalace a zprovoznění
výpočetního clusteru (superpočítače) s nejméně 800
jádry.

Způsob prokázání splnění:

Seznam
významných
dodávek
poskytnutých účastníkem v posledních 3
letech před zahájením zadávacího řízení
s uvedením jejich rozsahu, ceny a
doby jejich poskytnutí.

Součástí seznamu musí být i identifikace
objednatele každé významné dodávky,
Účastník musí prokázat, že v uvedeném období včetně kontaktní osoby, u které si
realizoval nejméně dvě významné dodávky. zadavatel bude moci realizaci významné
Zároveň každý účastník musí prokázat, že součástí dodávky ověřit.
každé takové účastníkem uvedené dodávky byl/je
vždy i odpovídající servis dodaných zařízení po
dobu nejméně 24 měsíců ode dne uvedení do
řádného provozu.
6.5.
Možné způsoby prokázání kvalifikace
6.5.1. Zadavatel za účelem prokázání kvalifikace přednostně vyžaduje (a akceptuje) doklady
evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém
e-Certis).
6.5.2. Účastník může svou kvalifikaci prokázat:
 dokumenty uvedenými výše v částech 6.1. až 6.4. (v nabídce postačují prosté kopie
dokumentů) a/nebo
 předložením čestného prohlášení o splnění kvalifikace účastníkem (lze použít vzory,
které tvoří přílohy č. 3 a 4 této zadávací dokumentace) a/nebo
 předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (viz níže část 6.6.) a/nebo
 předložením certifikátu ze schváleného systému certifikovaných dodavatelů (viz níže
část 6.7.) a/nebo
 jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky (viz níže část 6.8.)
6.6.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
6.6.1. Dodavatel může prokázat část kvalifikace formou předložení výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 a násl. zákona). Tento výpis nahrazuje doklad(y)
prokazující:
- základní způsobilost podle § 74 zákona, resp. podle odst. 6.1. této zadávací
dokumentace a
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profesní způsobilost podle § 77 zákona, resp. podle odst. 6.2. této zadávací
dokumentace v tom rozsahu, v jakém údaje v předloženém výpisu prokazují splnění
stanovených kritérií profesní způsobilosti.

6.7.
Systém certifikovaných dodavatelů
6.7.1. Dodavatel může prokázat příslušnou část kvalifikace formou předložení certifikátu
vydaného ve schváleném systému certifikovaných dodavatelů (§ 233 a násl. zákona). Má
se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
6.8.
Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (§ 87 zákona)
6.8.1. Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné
prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím
jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na
formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.
6.8.2. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti
v tomto zadávacím řízení.
6.9.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83 zákona)
6.9.1. Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle odst. 6.2.1. písm. a) požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 6.2.1. písm. a) jinou
osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona (odst. 6.1. této zadávací
dokumentace) 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.
6.10. Prokázání kvalifikace poddodavatele (§ 85 zákona)
6.10.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní
způsobilost podle § 74 zákona (odst. 6.1. této zadávací dokumentace) a profesní
způsobilost podle § 77 zákona (odst. 6.2.1. písm. a) této zadávací dokumentace) jeho
poddodavatelů, a to ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako účastník.
6.11. Společná ustanovení ke kvalifikaci
6.11.1. Doklady požadované v této části zadávací dokumentace postačí předložit v prosté kopii;
zadavatel je však oprávněn postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení
originálu nebo ověřené kopie dokladu. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od
vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
6.11.2. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat dle § 88 zákona.
6.11.3. 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.
6.11.4. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle odst. 6.2.1. písm. a) této zadávací dokumentace každý dodavatel
samostatně.
6.12. Důsledek neprokázání kvalifikace
6.12.1. Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném (požadovaném) rozsahu, může být
podle § 48 zákona vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
6.12.2. Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění
zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody
jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 zákona. V takovém případě musí dodavatel
poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty.
Pokud tak dodavatel neučiní, zadavatel může účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.
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7.
7.1.

8.
8.1.

8.2.

9.

Obchodní a platební podmínky
Závazné obchodní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 2 této
zadávací dokumentace.

Návrh smlouvy
Účastník není povinen do nabídky zahrnout návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky,
podáním nabídky však účastník vyjadřuje souhlas se závazným návrhem smlouvy
uvedeným v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Přílohy smlouvy budou tvořit nejméně
technická a cenová část nabídky účastníka a zadávací dokumentace (hlavní dokument
a příloha č. 1).
Účastník může do nabídky zahrnout detailnější podmínky poskytování záruky (zejm.
k upřesnění odst. 5.4. návrhu smlouvy zadavatele), není však oprávněn měnit či doplňovat
smluvní / obchodní podmínky v neprospěch zadavatele; taková změna může být
posouzena jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení. Účastník nesmí žádným způsobem vyloučit či omezit práva zadavatele,
uvedená v obchodních podmínkách nebo v ostatních částech zadávací dokumentace.

Způsob zpracování nabídkové ceny

9.1.
Základní požadavky zadavatele
9.1.1. Cena této veřejné zakázky je zadavatelem stanovena jako pevná a činí 11 346 000,- Kč
bez DPH (viz dále čl. 10.). Tato pevná cena je stanovena jako celková částka za plnění
celé veřejné zakázky v požadovaném rozsahu (dodávka HW/SW včetně záruky), včetně
všech poplatků a veškerých nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících, a to při
zohlednění všech požadavků zadavatele dle této zadávací dokumentace včetně příloh.
9.1.2. Zadavatel upozorňuje na povinnost účastníků zahrnout do nabídky též položkový rozpočet
nabízeného plnění – viz část C. odst. 8. přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.
9.2.
Podmínky překročení nabídkové ceny
Celkovou nabídkovou cenu za plnění této veřejné zakázky v požadovaném rozsahu není
možné překročit.

10. Kritéria hodnocení a způsob hodnocení nabídek
10.1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě porovnání
úrovně technického řešení předmětu plnění při pevné ceně za předmět plnění
(§ 116 odst. 4 zákona). Pevná cena za předmět plnění této veřejné zakázky byla
zadavatelem stanovena ve výši 11 346 000,- Kč bez DPH.
10.2. Nabídková cena každého účastníka musí být ve výši stanovené pevné ceny (odst. 10.1.),
tedy 11 346 000,- Kč bez DPH. Nabídky s vyšší nabídkovou cenou budou zadavatelem
vyloučeny ze zadávacího řízení.
10.3. Kritériem hodnocení úrovně technického řešení je počet nabízených výpočetních uzlů
clusteru. Nabídky budou seřazeny podle tohoto kritéria sestupně v pořadí od nejlepší po
nejhorší. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšším počtem nabízených
výpočetních uzlů.
V případě, že by více dodavatelů nabídlo cluster se stejným nejvyšším počtem uzlů v rámci
kritéria hodnocení, proběhne porovnání těchto nabídek na základě hodnoty celkové čisté
diskové kapacity nabízeného pole (tj. na základě součtu čisté diskové kapacity rotačních
a SSD disků diskového pole, bez započítání paritních a hot-spare disků). Jako
nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejvyšší celkovou čistou diskovou kapacitou
nabízeného pole.
10.4. Pokud nastane rovnost dvou či více nabídek v rámci kritéria hodnocení a následně i na
základě porovnání nabídek podle celkové diskové kapacity, rozhodne o pořadí nabídek los
za účasti těch účastníků, jejichž nabídky mají shodné hodnoty v obou výše uvedených
parametrech.
10.5. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která z výše popsaného
způsobu hodnocení vyjde jako vítězná.
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10.6. Zadavatel upozorňuje účastníky na jeho právo provést tzv. „předřazené hodnocení“ (§ 39
odst. 4 zákona), tedy právo nejprve vyhodnotit nabídky a až následně posuzovat pouze
nabídku, která se umístila na prvním místě v rámci hodnocení. V případě, že tato nabídka či
účastník, který jí předložil, nevyhoví zadávacím podmínkám, bude účastník vyloučen ze
zadávacího řízení a zadavatel bude posuzovat další nabídku v pořadí. Tento postup je
zadavatel oprávněn použít opakovaně.

11. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídek
11.1. Povinné náležitosti nabídek
11.1.1. Součástí nabídky každého účastníka bude:
a) seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a údaje,
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit;
b) požadované technické informace (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace);
c) položkový rozpočet (viz odst. 9.1.2. resp. část C. odst. 8. přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace)
d) údaje nezbytné k hodnocení nabídky - viz část 10. této zadávací dokumentace.
11.1.2. Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci prokázání schopnosti poskytnout plnění
požadované zadavatelem ve své nabídce jednoznačně uvedl, jakým způsobem splňuje
požadavky (zejména technické) zadavatele, uvedené v příloze č. 1 této zadávací
dokumentace. Zadavatel doporučuje účastníkům, aby způsob splnění (technických)
požadavků zadavatele uvedli přímo u jednotlivých bodů uvedených v příloze č. 1
(např. formou komentářů, revize, odlišného fontu či barvy písma).
11.2. Doporučený způsob zpracování nabídky:
 Krycí list nabídky (zpracovaný podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 této zadávací
dokumentace)
 Obsah s uvedením stránek
 Doklady o splnění kvalifikace
 Popis nabízeného plnění

12. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta
Lhůta pro podání nabídek skončí dne 19. 12. 2019 v 11:00 hodin. U nabídek doručených
po skončení této lhůty nebude zadavateli systémem zpřístupněn jejich obsah (tato
funkčnost je dána nastavením systému E-ZAK zadavatele).
12.2. Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

12.1.

13. Způsob podání nabídek
13.1. Nabídky se podávají písemně výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému
E-ZAK (viz odst. 1.4.).
13.2. Technické požadavky a podmínky elektronického podání nabídek jsou uvedeny
v uživatelské příručce pro dodavatele, která je ke stažení na profilu zadavatele
(https://zakazky.cesnet.cz/), na úvodní stránce.
13.3. Zadavatel nepotvrzuje podání nabídky v elektronické podobě; potvrzení je součástí
systému E-ZAK a každý dodavatel k němu má přístup v rámci svého uživatelského účtu.
13.4. Zadavatel upozorňuje dodavatele na možnost otestovat si nastavení prohlížeče a systému,
ze kterého bude nabídku odesílat, včetně testu odeslání elektronické nabídky – detailní
informace viz https://zakazky.cesnet.cz/test_index.html.
13.5. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
13.6. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
13.7. 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.
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14. Otevírání nabídek
14.1. Otevírání nabídek proběhne formou zpřístupnění obsahu nabídek zadavateli v souladu
s nastavením systému E-ZAK zadavatele, a to ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek v elektronické podobě probíhá bez přítomnosti zástupců účastníků.

15. Povinnosti vybraného dodavatele
15.1. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost pro uzavření
smlouvy na plnění veřejné zakázky.
15.2. V rámci poskytnutí součinnosti podle odst. 15.1. je vybraný dodavatel povinen zadavateli
před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících
kvalifikaci dodavatele dle odst. 6.1. až 6.4.
15.3. V případě, že se zadavateli nepodaří zjistit údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (viz § 122 odst. 4 zákona),
vyzve zadavatel vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné
evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem
podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 seznam akcionářů,
 rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

16. Výhrady a práva zadavatele
16.1. Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na jeho právo zadávací řízení v souladu s § 127
odst. 2 písm. e) zákona zrušit až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci projektu nebo mu dotace bude
poskytnuta v nižším než předpokládaném rozsahu.
16.2. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy
s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele
bezodkladně písemně informovat.
16.3. Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy (žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace) ve
smyslu § 98 zákona přijímá a odpovědi poskytuje pouze písemnou formou prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cesnet.cz/) – viz odst. 1.4.
16.4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
16.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace poskytnuté účastníkem u třetích osob
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
16.6. Zadavatel upozorňuje účastníky, že se na zadávací řízení, na plnění zakázky a na
následnou kontrolu vztahují mimo zákon i další právní předpisy (blíže specifikováno
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace).
16.7. Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti více dodavatelů (společného plnění
veřejné zakázky) nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku odpovědnost
společně a nerozdílně.
V Praze dne (viz elektronický podpis)
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