Zadávací dokumentace
Název programu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
Popis předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

Fond rozvoje investičního majetku pro rok 2014
Modernizace centrálního uložiště dat a aplikačních
serverů
Dodávka

13. 10. 2014
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. – děkan
Tel.: +420 377 593 440
Email: Boris.Kreuzberg@lfp.cuni.cz
00216208
CZ00216208
Mgr. Adam Šoukal
Tel: +420 377 593 488
Adam.Soukal@lfp.cuni.cz
Zahájení příjmu: 14. 10. 2014 od 8:00
Ukončení příjmu: 23. 10. 2014 ve 12:00
Předmětem veřejné zakázky je modernizace centrálního
uzlu datové sítě dle specifikace v Příloze č. 1 zadávací
dokumentace.
Celková cena za předmět plnění veřejné zakázky činí
1.378.571,07 Kč bez DPH (= 1.668.071,- Kč s DPH).
Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na řádné
plnění dodavatele.

Typ zakázky
Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit hodnotu veřejné
zakázky v případě změny sazby DPH v souvislosti se
změnou příslušného zákona.
Jedná se o zakázku malého rozsahu dle pravidel pro
zadávání veřejných zakázek LFP.
Předpokládaný nejzazší termín uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem je do 15 dnů od rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky.
Uchazeči předkládají písemnou nabídku v českém jazyce
v jednom originále a jedné prosté kopii vše v řádně
uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a

Stránka 1 z 5

to buď doporučenou zásilkou, nebo kurýrní službou na
adresu:
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3
306 05 Plzeň
k rukám Mgr. Adama Šoukala
nebo osobně na adresu:
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3
306 05 Plzeň
k rukám Mgr. Adama Šoukala, a to každý pracovní den
v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele:

Nabídku doručí uchazeč v písemné podobě v zalepené
obálce označené názvem „Modernizace centrálního
uložiště dat a aplikačních serverů“. Na obálce bude dále
nápis „NEOTVÍRAT“.
Při doručení poštou nebo kurýrní službou rozhoduje datum
a čas doručení nabídky.
Na obálce bude dále uvedena adresa včetně e-mailové
adresy, na kterou je možno poslat oznámení pro potřeby
vyrozumění uchazeče.
V adrese zadavatele musí být na prvním místě uvedeno
jméno kontaktní osoby.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Nabídky podané po uplynutí uvedené lhůty nebudou
otevřeny a nevyhodnocují se.
Využívá-li dodavatel k doručení nabídky třetího subjektu,
nese plné riziko včasného a řádného doručení nabídky, a to
včetně neporušenosti obálky.
Posouzení a následné hodnocení nabídek provede tříčlenná
hodnotící komise.
Jediné hodnotící kritérium bude kritérium „nejnižší
nabídková cena“.
Vítěznou se stává nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou pro každé dané plnění.
1) Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních
předpokladů identicky v souladu s ust. § 53 ZVZ
předložením řádně podepsaného čestného prohlášení, které
tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako příloha
č. 3.
Toto čestné prohlášení nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být splnění kvalifikace prokázáno, starší 90
kalendářních dnů.
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2) Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží čestné prohlášení, kterým prokáže splnění
profesních kvalifikačních předpokladů identicky s ust. § 54
ZVZ:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci;
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních
předpokladů řádně podepsaným čestným prohlášením,
jehož vzor tvoří nedílnou součást této zadávací
dokumentace jako příloha č. 3.
3) Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou
zakázku
Uchazeč v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 písm. c)
ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, toto čestné
prohlášení je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako
příloha č. 3.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Originál či ověřenou kopii dokladů prokazujících splnění
kvalifikace předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem
smlouvy. Nesplnění tohoto požadavku by bylo požadováno
za neposkytnutí součinnosti.
Uchazeč ve své nabídce, resp. na vlastní obálce, uvede svou
kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a emailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě,
v českém jazyce a vlastnoručně podepsána statutárním
zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče.
Nabídka uchazeče musí obsahovat níže uvedené
dokumenty:
1. Krycí list nabídky (příloha č. 5)
2. Identifikace uchazeče včetně telefonu, faxu, emailu, adresy pro doručování písemností, pokud je
rozdílná se sídlem uchazeče;
3. Čestné prohlášení o splnění základních
kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3);
4. Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční

Stránka 3 z 5

5.

6.
7.

8.

9.

způsobilosti splnit veřejnou zakázku (příloha č.
3);
A) seznam statutárních orgánů nebo členů
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele, nebo prohlášení, že žádný ze
statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů
nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro
podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele (příloha č. 3);
B) má – li dodavatel formu akciové společnosti,
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek, nebo prohlášení, že žádný z vlastníků
akcií nevlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, nebo
prohlášení, že dodavatel není akciovou společností
(příloha č. 3);
C) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a
neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou (příloha č. 3);
Čestné prohlášení o splnění profesních
kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3);
Kalkulace ceny předmětu plnění veřejné zakázky
ve struktuře naznačené v příloze č. 1 a 2 této
zadávací dokumentace, tj. uchazeč je povinen
uvést nabídkovou cenu za jednotlivá daná plnění
uvedené v Příloze č. 1 a 2 zadávací dokumentace a
to v členění cena v Kč bez DPH a cena v Kč s DPH.
Nabídková cena je nepřekročitelná.;
Řádně podepsaný návrh smlouvy v přesném
znění, který je nedílnou součástí zadávací
dokumentace jako příloha č. 4;
Prohlášení o počtu listů nabídky.

Všechny listy budou uchazečem očíslovány.
Obsah Nabídky s očíslováním stránek a celkovým počtem
listů bude vložen jako Krycí list nabídky.
V případě, že je v nabídce uchazeče shledána nejasnost,
může být Zadavatelem uchazeč vyzván k doplnění nabídky
ve stanovené lhůtě.
Pokud nabídka nebude obsahovat kteroukoli z těchto
náležitostí v požadovaném obsahu, rozsahu a členění, či
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nebude řádně doplněna, bude taková nabídka posouzena
jako neúplná.
Výše uvedená struktura nabídky má doporučující charakter.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
Další podmínky pro plnění
- požadovat od uchazečů doplňující informace a
zakázky:
ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.
Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení nabídek.
Zadavatel připouští možnost dílčího plnění A a B.
Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených
s podáním nabídky zadavateli.
Jednotlivé nabídky budou ponechány zadavateli pro jeho
potřebu a nebudou uchazečům vráceny.
Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu v případě
potřeby písemně poskytnout zadavateli jakékoliv informace
vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky.
Veškerá zadávací dokumentace k výše popsané veřejné
Podmínky poskytnutí
zakázce je uveřejněna na internetových stránkách
zadávací dokumentace
zadavatele v příslušné sekci.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

MUDr.
Boris
Kreuzberg
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Digitálně podepsal MUDr. Boris
Kreuzberg
DN: c=CZ, cn=MUDr. Boris
Kreuzberg, o=Univerzita Karlova v
Praze - Lékařská fakulta v Plzni,
title=Děkan, serialNumber=ICA 10214247
Datum: 2014.10.13 12:21:01
+02'00'

