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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Svěřená správa krajské datové sítě CamelNET“
1. Zadavatel (veřejný zadavatel)

Plzeňský kraj
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366
www.plzensky-kraj.cz
k zadávání této veřejné zakázky oprávněn:
dle čl. 10 bod 1) písm. a) a b) a bod 2) Kompetenčního a podpisového řádu
Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje ředitel KUPK Mgr. Jiří
Leščinský
2. Kontaktní osoba za zadavatele

Ing. Jiří Lohr
vedoucí oddělení správy serverů a sítě
Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje
telefon:+420 377 195 207
email: jiri.lohr@plzensky-kraj.cz
Jiří Sieber
oddělení správy serverů a sítě
Odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje
telefon:+420 377 195 312
email: jiri.sieber@plzensky-kraj.cz
3. Typ a právní rámec veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
Zadavatel realizuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu:
 s ustanoveními § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů;
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz
CZ70890366

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078

IČO: 70890366
DIČ:

2/6



s následujícími vnitřními předpisy zadavatele:
- Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2016 o zadávání veřejných
zakázek;
- Podpisový a kompetenční řád Plzeňského kraje a Krajského úřadu
Plzeňského kraje
4. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je monitoring, správa a dohled datové sítě
Plzeňského kraje CamelNET v režimu 24x7x365 dle technické specifikace
zadavatele, stanovené v příloze č. 1 této výzvy (Technická dokumentace).
5. Doba a místo plnění veřejné zakázky
5.1. Doba plnění

Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu na dobu neurčitou,
s účinností od jejího uveřejnění v informačním systému Registru smluv.
5.2. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou optické páteřní trasy a uzlové body sítě
CamelNET, specifikované v Technické dokumentaci (příloha č. 1 výzvy).

6. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládanou hodnotu celého předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel
stanoví částkou 1.920.000 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota za monitoring, správu a dohled datové sítě CamelNET
v rozsahu veškerých poptávaných služeb činí:
40.000 Kč/ 1 měsíc, tj. 480.000 Kč/ 1 rok, tj. 1.920.000 Kč/ 4 roky (uzavření
smlouvy na dobu neurčitou).
Všechny uvedené částky jsou bez DPH.
Uvedené částky jsou zároveň nejvýše přípustné nabídkové ceny.
Pokud nabídka účastníka výběrového řízení uvedené cenové limity, nebude dále
posuzována a hodnocena pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatele.

7. Způsob podání nabídky

Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na adrese vyhlášení zakázky https://ezak.cnpk.cz/vz00006415.
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Zadavatel umožňuje neomezený přímý dálkový přístup k zadávacím podmínkám
veřejné zakázky jejich zveřejněním v elektronickém nástroji E-ZAK na webové
adrese vyhlášení zakázky https://ezak.cnpk.cz/vz00006415.
8. Lhůta pro podání nabídky

Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím nástroje E-ZAK v průběhu
lhůty pro podávání nabídek, která končí dne 15.05.2018 v 09:00 hod.
9. Základní způsobilost dodavatele

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti (v rozsahu dle § 74 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) formou
čestného prohlášení dle přílohy č. 2 výzvy.
K prokázání splnění základní způsobilosti může účastník v nabídce předložit výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (prostá kopie).
10. Profesní způsobilost dodavatele

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenská oprávnění).
Stačí prosté kopie požadovaných dokumentů.
K prokázání splnění profesní způsobilosti může účastník v nabídce předložit výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (prostá kopie).
11. Technická kvalifikace dodavatele

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace představením týmu techniků, kteří
budou realizovat předmět plnění zakázky.
Projektový (realizační) tým techniků

V realizačním týmu zadavatel požaduje z důvodu zastupitelnosti alespoň 4 osoby
s certifikací CISCO, kde mají alespoň 2 osoby CCIE Routing&Switching, alespoň
2 osoby CCNP Routing&Switching, alespoň jedna osoba CCNP Security, alespoň
jedna osoba CCNP SP.
Způsob prokázání požadované certifikace:
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz
CZ70890366

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078

IČO: 70890366
DIČ:

4/6

Dodavatel v nabídce předloží kopie (prostá kopie) příslušných certifikátů.
Součástí realizačního týmu musí být síťový architekt, s nímž proběhne čtvrtletně 4
hodinová schůzka, v průběhu které bude procházena provozní dokumentace (viz
bod 3.1 Technické dokumentace).
Počet členů týmu určí dodavatel dle vlastního uvážení tak, aby předmět zakázky
byl realizován v nabídce představeným týmem techniků a poptávané služby byly
poskytovány v požadovaném rozsahu, termínu a kvalitě.
Dodavatel předloží v nabídce jmenovitý seznam členů týmu s uvedením těchto
informací o každém členovi týmu: profesní zkušenosti a délka praxe v oboru.
Každá personální změna na pozici v týmu podléhá informační povinnosti vůči
zadavateli s doložením srovnatelné kvalifikace u nového člena týmu.
Poznámka zadavatele:
Technická infrastruktura sítě CamelNET je postavená z technologií CISCO, proto
a rovněž z důvodu ochrany funkčnosti a bezpečnosti sítě CamelNET, jsou
zadavatelem požadovány certifikáty pro práci na CISCO zařízeních.
12. Nabídková cena

Účastník zpracuje nabídkovou cenu výhradně vyplněním cenové tabulky
obsažené v příloze č. 3 výzvy.
Podrobnosti o vytvoření nabídkové ceny účastník uvádí v případě potřeby formou
přílohy k této cenové tabulce.
Dodavatel je povinen údaj o nabídkové ceně zapracovat do návrhu smlouvy na
plnění předmětu zakázky.
Nabídkovou cenu zpracuje dodavatel tak, aby zahrnovala veškeré náklady, jejichž
vynaložení dodavatel předpokládá při plnění veřejné zakázky, včetně všech rizik a
vlivů s plněním předmětu veřejné zakázky souvisejících.
13.

Smlouva na plnění VZ

Zadavatel požaduje uzavřít na předmět plnění veřejné zakázky smlouvu ve znění
dle přílohy č. 4 výzvy a dodavatel je povinen do návrhu smlouvy doplnit údaje
označené textem „= doplní dodavatel =“. Jakékoli jiné úpravy smlouvy zadavatel
nedovoluje.
Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem dodavatele nebo osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. V případě, že návrh smlouvy
nebude podepsán statutárním orgánem dodavatele, přiloží účastník k návrhu
smlouvy originál či úředně ověřenou kopii plné moci, ze které bude vyplývat
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oprávnění k podpisu návrhu smlouvy. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy
není předložením řádného návrhu smlouvy dodavatelem.
Scan řádně podepsaného návrhu smlouvy bude součástí nabídky.
Smlouva uzavřená na plnění veřejné zakázky bude zveřejněna v informačním
systému Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti zajistí zadavatel.
Zadavatelem vyhrazená podmínka pro uzavření smlouvy:
Dodavatel je povinen před uzavřením této smlouvy předložit objednateli vyplněnou
přílohu č. 3 smlouvy (relevantní kontaktní údaje).
Příloha č. 3 je pro objednatelem sledovaný účel této smlouvy – tj. svěřená správa
a nepřetržitý monitoring a dohled krajské datové sítě CamelNET natolik důležitá,
že její absence zakládá na straně objednatele relevantní důvod pro neuzavření
této smlouvy.
14.

Hodnotící kritérium

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která spočívá v nejnižší
nabídkové ceně v Kč bez DPH.
Zadavatel seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny a nejnižší nabídková cena
bude nabídka nejvýhodnější.
15.

Poddodavatelé

Účastník v nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitou část plnění veřejné
zakázky jiné osobě (poddodavateli) a pokud ano, tak i jakou část veřejné zakázky
bude konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením identifikačních údajů každého
poddodavatele.
Pokud účastník nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě,
učiní o této skutečnosti v nabídce čestné prohlášení.
Vybraný dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva na plnění předmětu VZ, bude
povinen v průběhu plnění smlouvy informovat o vstupu nového či dalšího
poddodavatele.
16. Obsah nabídky

Nabídka dodavatele na tuto veřejnou zakázku bude obsahovat:
a) Dokumenty k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti
dodavatele (viz bod 9. a 10. výzvy).
b) Dokumenty k prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele (viz
bod 11. výzvy).
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c)
d)
e)
f)

Nabídkovou cenu (vyplněná cenová tabulka dle přílohy č. 3).
Návrh smlouvy na plnění VZ (ve znění dle přílohy č. 4).
Informaci o plnění vlastními silami nebo s využitím poddodavatele.
Pověření či zplnomocnění pro osobu vkládající za dodavatele
elektronickou nabídku do nástroje E-ZAK (scan podepsaného
dokumentu).
17. Vysvětlení zadávacích podmínek VZ

Na webové adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00006415 budou rovněž zveřejňována
i případná vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek VZ, poskytnutá na základě
žádosti dodavatele nebo z vlastního podnětu zadavatele.
Zadavatel preferuje podávání žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek
prostřednictvím nástroje E-ZAK na https://ezak.cnpk.cz/vz00006415.
18. Další podmínky zadavatele

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a v souladu se zadávacími
podmínkami veřejné zakázky, které tvoří výzva k podání nabídek a její přílohy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení veřejné zakázky, právo nevybrání žádné
nabídky a právo opakování veřejné zakázky.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a zasláním nabídky nese
uchazeč.
Zadavatel akceptuje nabídky rovněž od dodavatelů, kteří nebyli přímo osloveni
výzvou k podání nabídky.
19. Přílohy výzvy k podání nabídek

Nedílnou součástí zadávacích podmínek jsou tyto přílohy výzvy k podání nabídek:
č. 1 – Technická dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění VZ)
č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dodavatele
č. 3 – Cenová tabulka (ke zpracování nabídkové ceny)
č. 4 – Návrh smlouvy na plnění VZ
Za Vaše nabídky předem děkujeme.
S pozdravem
Mgr. Jiří Leščinský
ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje
(podepsáno elektronicky)
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