Výzva - Podlimitní VZ „Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje“

Výzva
k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka serverů pro datová
centra Plzeňského kraje“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veřejný zadavatel Plzeňský kraj, IČO: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň

vyzývá
dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon)

k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku

„Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje“

1. Informace o zadavateli veřejné zakázky
Zadavatelem této veřejné zakázky je veřejný zadavatel vyšší územní samosprávný celek Plzeňský kraj
se sídlem: Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13
IČO: 70890366

DIČ: CZ70890366

www.plzensky-kraj.cz
zastoupený: Ing. Josefem Bernardem, hejtmanem
k podepisování v rámci této veřejné zakázky oprávněn:
na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3714/19 ze dne 12. 08. 2019
p. Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje
Kontaktní osoba:
Michal Jonák
odbor informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje
Telefon: +420 377 195 260
Email: michal.jonak@plzensky-kraj.cz
2. Název veřejné zakázky
„Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje“
URL veřejné zakázky na profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/vz00007423
3. Charakteristika veřejné zakázky
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky.
Typ zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Zdroj financování VZ: rozpočet Plzeňského kraje
1

Výzva - Podlimitní VZ „Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje“
4. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverové šasi (blade chassis) a 8 ks
serverů (blade-servers, bez SSD disků), včetně poskytnutí záruky 84 měsíců a poskytování
technické podpory v režimu 24 x 7 x 365.
Technická specifikace předmětu plnění VZ je uvedena v Technické dokumentaci (příloha č.
1 zadávací dokumentace), která je závazná pro zpracování nabídky.
Technické řešení v nabídce účastníka ZŘ musí splňovat technické požadavky zadavatele.
5. CPV členění
48820000-2 Servery
6. Termín a místo plnění předmětu veřejné zakázky
Doba plnění veřejné zakázky:
dodávka včetně implementace nejpozději do 5 kalendářních týdnů od zveřejnění uzavřené
kupní smlouvy v Registru smluv
Místo plnění veřejné zakázky:
datová - technologická centra Plzeňského kraje na adresách:
-

Plzeň, Škroupova 18

-

Plzeň, U Hasičů 1

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky částkou 3 962 000 Kč bez DPH.
Uvedená částka je nejvýše přípustnou nabídkovou cenou. V případě, že dodavatel ve své
nabídce předloží cenu vyšší, znamená to nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2
písm. a) zákona a dodavatel bude zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení.
8. Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, spočívající v nejnižší nabídkové
ceně v Kč bez DPH.
Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce
v elektronickém nástroji E-ZAK.
9. Požadavky na prokázání kvalifikace /včetně požadovaných dokladů/
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti
dodavatele dle specifikace v zadávací dokumentaci.
K prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona postačuje předložit v nabídce
čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.
K prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona postačuje předložit
v nabídce čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti, nebo výpis z obchodního
rejstříku (prostá kopie) nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů).
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10. Lhůta pro podání nabídek
Nabídky je třeba doručit nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek
.........................................do 17. 09. 2019 do 10:00 hod
11. Způsob a jazyk podání nabídky
Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK na webové adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00007423.
Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v ust. §
107 zákona.
Nabídka podávaná v elektronické podobě musí být opatřena platným zaručeným
elektronickým podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu.
Nabídky musí být podány v českém jazyce.
12. Přístup k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh, stejně jako veškerá vysvětlení, změny či
doplnění zadávací dokumentace, bude uveřejněna neomezeným a přímým dálkovým
přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK na https://ezak.cnpk.cz/vz00007423.
13. Další informace k zadávacímu řízení








Zadavatel přijme rovněž nabídky od dodavatelů, kterým nebyla zaslána písemná
výzva.
Zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení při dodržení požadavků zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu
zadavatele (na https://ezak.cnpk.cz/vz00007423) a právo uveřejnit oznámení o
vyloučení účastníka ZŘ na profilu zadavatele (na https://ezak.cnpk.cz/vz00007423).
Zadavatel odešle vybranému dodavateli před uzavřením smlouvy výzvu k předložení
originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v nabídce.
Zadavatel nehradí dodavatelům náklady, které vynaložili na zpracování nabídky a na
svou účast v zadávacím řízení.
Nabídky doručené ve lhůtě pro podání nabídek nebo po této lhůtě se dodavatelům
nevracejí, zadavatel je archivuje ve spisu veřejné zakázky v souladu se zákonem.

V Plzni dne 29. 08. 2019
Č.j.: PK-IT/1149/19
Za Vaše nabídky předem děkujeme.
S pozdravem
Ivo Grüner
náměstek hejtmana Plzeňského kraje
(podepsáno elektronicky)
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