Úřad vlády České republiky
Odbor informatiky
Čj. 769/2018-OIT-1

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
Podpora zařízení Cisco
Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky
pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“).
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), v souladu
s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení (dále také „zadávací řízení“) je
realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno
zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text
ZZVZ, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení
ZZVZ se na zadávací řízení neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti
rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.
1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele
Název:

Česká republika – Úřad vlády České republiky

Sídlo:

nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO:

00006599

DIČ:

CZ00006599

Zastoupená:

Ing. Tomáš Kučera, zástupce ředitele Odboru informatiky

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Kučera, zástupce ředitele Odboru informatiky
2. Základní údaje o veřejné zakázce

2.1. Druh a režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
2.2. Druh zadávacího řízení
Otevřená výzva.
2.3. Předmět veřejné zakázky (popis)
Předmětem veřejné zakázky je dodání prodloužení technické podpory zařízení Cisco o 12 měsíců.
Celkem se jedná o 9 zařízení, která zajišťují síťový provoz včetně jeho zabezpečení.
2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
30.413 Kč bez DPH.
2.5. Místo plnění
Sídlo zadavatele na adrese nábř. Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
2.6. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

Do 14 dní od oboustranně podepsané objednávky.
2.7. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky nekoná.
3. Položky veřejné zakázky
Položka č. 1
Název: WS-C2960S-24TD-L
Popis: Cisco Catalyst 2960S 24 GigE, 2x 10G SFP+ LAN Base
Počet: 2 zařízení
Období: Od 01.02.2018 do 31.01.2019
SN: FOC1647Y527, FOC1648W0CN
Položka č. 2
Název: ASA5505-BUN-K9
Popis: ASA 5505 Appliance with SW, 5FE, 3DES/AES, upg to 50 users
Počet: 1 zařízení
Období: Od 24.03.2018 do 23.03.2019
SN: JMX1808Z0DC
Položka č. 3
Název: ASA5510-BUN-K9
Popis: ASA 5510 Appliance with SW, 5FE, 3DES/AES
Počet: 2 zařízení
Období: Od 25.03.2018 do 24.03.2019
SN: JMX1244L104, JMX0936K024
Položka č. 4
Název: ASA5505-BUN-K9
Popis: ASA 5505 Appliance with SW, 5FE, 3DES/AES
Počet: 1 zařízení
Období: Od 30.04.2018 do 29.04.2019
SN: JMX1414Z05G
Položka č. 5
Název: WS-C2960S-48TD-L
Popis: Cisco Catalyst 2960S 48 GigE, 2x 10G SFP+ LAN Base
Počet: 2 zařízení
Období: Od 01.06.2018 do 31.05.2019
SN: FOC1517W2BX, FOC1517W2FQ
Položka č. 6
Název: ASA5525-K9
Popis: ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Počet: 1 zařízení
Období: Od 01.08.2018 do 31.07.2019
SN: FGL181541C3
4. Platební a obchodní podmínky
Smlouva není součástí zadávacích podmínek, bude vytvořena objednávka v systému SAP.
Splatnost faktury 21 dní.
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Nabídková cena bude uvedena jako celková, zahrnující dopravu do místa plnění a všechny
související poplatky (např. recyklační, autorské a jiné).
Zadavatel je oprávněn zveřejnit objednávku uzavřenou s vybraným dodavatelem.
5. Nabídka
5.1. Způsob podání nabídky
Dodavatel podává nabídku prostřednictvím systému NEN.
5.2. Lhůta pro podání nabídky
pátek, 19. ledna 2018

do

10:00 hodin

5.3. Hodnocení nabídek
Zadavatel bude hodnotit nabídky dle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost jen na základě kritéria hodnocení nejnižší
nabídková cena, v Kč, včetně DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána
losem.
Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. Účastnit se losování mají
právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí
nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím systému NEN.
6. Požadavky na zpracování a členění nabídky
Jazyk nabídky:

český

Požadavek na předložení
produktového listu:

Ne.

Požadavek na předložení
vzorků:

Ne.

Povinnost elektronicky
podepisovat zprávy:

Ne.

Další požadavky
na členění nabídky:

Kalkulace nabídkové ceny v členění bez DPH a s DPH pro každou
položku.
7. Práva zadavatele, ostatní podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky;
b) neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí v
zadávacím řízení;
c) uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru
dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená
všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;
d) zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu.
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8. Vysvětlení zadávací dokumentace, komunikace v průběhu zadávacího řízení
8.1

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel je povinen zodpovědět
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty
pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost prostřednictvím systému NEN. Zadavatel
nebude odpovídat na dotazy podané jiným způsobem než v písemné podobě (např. na telefonické
dotazy). Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude odeslána
tazateli prostřednictvím systému NEN do 3 pracovních dnů, nejpozději však 2 pracovní dny před
termínem pro podání nabídek.
Všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna v systému NEN (na profilu
zadavatele). Zadavatel nebude obesílat všechny oslovené a známé dodavatele či zájemce všemi
dodatečnými informacemi mimo profil zadavatele.
8.2

Komunikace v průběhu výběrového řízení

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá
elektronicky.
Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli komunikovat výhradně prostřednictvím
elektronického nástroje NEN. Jedná se např. o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění nebo
doplnění nabídky či výzvy k součinnosti. Uvedené zprávy se považují za doručené okamžikem
dojití do sféry dodavatele (tj. fakticky okamžikem odeslání zadavatelem přes elektronický nástroj
NEN). Zadavatel proto dodavatelům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení
v elektronickém nástroji NEN.
Ing. Tomáš Kučera, zástupce ředitele Odboru informatiky
Digitálně podepsal

Ing. Tomáš Ing. Tomáš Kučera
Datum: 2018.01.09
Kučera
07:58:58 +01'00'
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