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Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
Prodloužení podpor stávajících serverů – nové vyhlášení
1. Zadavatel (veřejný zadavatel)
Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO: 70890366, DIČ: CZ70890366
https://www.plzensky-kraj.cz
k zadávání této veřejné zakázky oprávněn:
dle čl. 5 a čl. 6 Kompetenčního a podpisového řádu Plzeňského kraje a Krajského úřadu
Plzeňského kraje ředitel KÚPK 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
3. Typ a druh 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;
 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 prodloužení podpor stávajících serverů
v rozsahu a na období dle přílohy č. 1 výzvy – technické specifikace zadavatele.
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5. Předpokládaná hodnota zakázky
Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu zakázky částkou 281 000 Kč bez DPH.
6. Základní způsobilost
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 dodavatel v nabídce předložit výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů (prostá kopie).
7.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje (stačí prostá kopie dokumentu).
K prokázání splnění profesní způsobilosti může dodavatel v nabídce předložit výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů (prostá kopie).
8.

Způsob podání nabídky

Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK na adrese vyhlášení zakázky https://ezak.cnpk.cz/vz00008896.
Zadavatel umožňuje neomezený přímý dálkový přístup k zadávacím podmínkám
veřejné zakázky jejich zveřejněním na profilu zadavatele na webové adrese
https://ezak.cnpk.cz/vz00008896.
Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele budou jako naskenované součástí nabídky.
9.

Lhůta pro podání nabídky

Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím E-ZAK nejpozději do konce lhůty
pro podávání nabídek ............................................. do 13.09.2021 do 09:00 hod.
10.

Nabídková cena

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za celý předmět plnění výhradně vyplněním
tabulky obsažené v příloze č. 1 výzvy.
Podrobnosti o vytvoření nabídkové ceny dodavatel uvádí v případě potřeby formou
přílohy k této cenové tabulce.
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Celková nabídková cena uvedená v této tabulce bude zároveň vstupní hodnotou do eaukce.
11.

Limitace nabídkové ceny

Zadavatel stanoví nejvýše přípustnou nabídkovou cenu na celý předmět plnění
zakázky částkou 290 000 Kč bez DPH. Jedná se o maximální vstupní cenovou hodnotu
do e- aukce.
Pokud nabídka dodavatele uvedený cenový limit překročí, nebude dále posuzována a
hodnocena (z důvodu nesplnění zadávacích podmínek).
12.

Hodnotící kritérium

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která spočívá v nejnižší
nabídkové ceně bez DPH.
Hodnocení proběhne v elektronické aukci na adrese https://aukce.cnpk.cz. Přístup na
tuto adresu je možný rovněž z adresy, na které byla veřejná zakázka vyhlášena, tj.
z adresy https://ezak.cnpk.cz/vz00008896.
Aukce proběhne v systému E-Aukce E-ZAK na základě výzvy k účasti v elektronické
aukci odeslané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK min. 24 hodin před
jejím zahájením.
Pro přístup do elektronické aukce, stejně jako pro postup při podávání nabídky,
doporučujeme dodavateli seznámit se s manuálem E-ZAK dodavatele.
13.

Pravidla e-aukce

V průběhu elektronické aukce budou dodavatelům zobrazovány následující informace:


pořadí účastníka



nejlepší aukční hodnoty za jednotlivá kritéria



aukční hodnoty nejlepší nabídky

E-aukce bude zahájena a ukončena ve stanovený den a čas, dle informace uvedené
ve výzvě zadavatele k účasti v e-aukci, která bude účastníkům odeslána v E-ZAK min.
24 hod předem. Současně s odesláním této výzvy bude spuštěno testovací prostředí
e-aukce se stejným nastavením, ve kterém se bude konat e-aukce samotná.
E-aukce bude trvat 30 minut, ale zadavatel umožňuje prodloužení aukce. Při každé
změně nejlepší nabídky (tj. při snížení nejnižší nabídkové ceny) v posledních 2 min
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aukčního kola bude kolo automaticky prodlouženo o 2 min. Počet prodloužení je bez
omezení. Délka prodloužení je přičítána k aktuálně očekávanému času ukončení
aukce. Délka prodloužení je přičítána k okamžiku vyvolání prodloužení.
14. Objednávka na plnění VZ
Na poptávané plnění bude zadavatelem vystavena písemná objednávka, která bude
společně s akceptací objednávky ze strany dodavatele uveřejněna v informačním
systému Registru smluv.
Podkladem pro finanční plnění je vystavená faktura s náležitostmi daňového dokladu
dle platných právních předpisů
Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení zadavateli do posta@plzensky-kraj.cz.
15.

Obsah nabídky

Nabídka dodavatele na tuto veřejnou zakázku bude obsahovat:
 dokumentaci k prokázání požadované kvalifikace (viz bod 6. a 7. výzvy),
 nabídkovou cenu (vyplněná a podepsaná cenová tabulka dle přílohy č. 1),
 pověření či zplnomocnění pro osobu vkládající jménem dodavatele
elektronickou nabídku do nástroje E-ZAK (scan podepsaného dokumentu).
16. Vysvětlení zadávacích podmínek VZ
Na webové adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00008896 (adresa vyhlášení VZ) budou
rovněž zveřejňovány 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 elektronického nástroje E-ZAK na https://ezak.cnpk.cz/vz00008896.
17.

Další podmínky zadavatele

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a v souladu se zadávacími podmínkami
veřejné zakázky, které tvoří tato 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 nabídky nese dodavatel.
Zadavatel akceptuje nabídky rovněž od dodavatelů, kteří nebyli přímo osloveni výzvou
k podání nabídky.
Vzhledem k hodnocení nabídek formou elektronické aukce bude otevírání obálek
s elektronickými nabídkami neveřejné.
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18.

Přílohy výzvy k podání nabídek

Příloha č. 1 – Tabulka s výčtem serverů ke zpracování nabídkové ceny (a současně
technická specifikace zadavatele)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti dodavatele

Za Vaše nabídky předem děkujeme.
S pozdravem
Mgr. Jiří Leščinský
ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje
(podepsáno elektronicky)
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