KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.
Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky musí
být podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky.
Dodavatel či účastník řízení, který není registrovaný v elektronickém nástroji E-ZAK, je povinen
provést registraci a ověření dodavatele v Centrální databázi dodavatelů platformy FEN
(https://fen.cz/#/), kde probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Elektronický nástroj EZAK je na uvedenou databázi napojen.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného
na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení
kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel.
538 702 719.

1) Název zakázky
„Vybavení pro CISCO Academy“
2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka sad bundle CISCO pro
použití v rámci CISCO Academy (nejkomplexnější výukový program pro přípravu budoucích správců a
architektů počítačové sítě.) Z důvodu provázanosti materiálů a praktických cvičení se zařízeními je nezbytné
používat CISCO zařízení a zejména požadované typy obsažené v bundle (sada jednotlivých zařízení spojených
do sestavy).
Předmětem zakázky je dodávka celkem 8 kusů sad bundle CISCO, kdy každý jeden bundle obsahuje:
Router ISR4221/K9-Cisco ISR 4221
(min. 2GE, 2NIM, 8G FLASH, 4G DRAM, IPB)

2 kusy

Síťový přepínač WS – C 2960+24TC-L
(min. Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base)

2 kusy

Dodavatel může nabídnout i vyšší typ uvedených výrobků přičemž musí být splněny požadované minimální
parametry.
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Součástí dodávky bude veškerá potřebná dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (dokumenty,
montážní postupy, manuály, návod k obsluze a doporučení pro provoz).
Zadavatel požaduje záruku za jakost dodaných výrobků v délce 24 měsíců.
Realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně
závazných právních předpisů, ČSN a ostatních platných norem.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil produktové či technické listy (nebo jiné
dokumenty obsahující popis a technické parametry výrobků) k nabízeným routerům a přepínačům.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká
1197, Ostrov 363 01
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky: říjen 2020
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: listopad 2020

4) Obchodní podmínky
Přílohou č. 4 této Výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vybraným dodavatelem.
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy účastníkem v rámci přípravy návrhu
smlouvy, který musí být přílohou nabídky. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky
uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:
doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka, finančních částek a smluvní ceny, bez možnosti
upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
Vybraný dodavatel před podpisem smlouvy dodá rovněž elektronickou verzi smlouvy ve formátu*.doc.

5) Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny:
zadavatel v rámci ekonomické výhodnosti bude hodnotit nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny
včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

6) Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka
A) Základní způsobilost:
Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, že základní způsobilost ve stanoveném
rozsahu splňuje.
Způsobilým není dodavatel, který
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a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným
odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí
pobočky závodu.
B) Profesní způsobilost:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj
účastník zapsán.
Doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stáří max.
3 měsíce.

7) Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
Dodavatel vyplní cenový list, který je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 3 této Výzvy.

Nabídková cena, pokud je uvedena na více místech nabídky včetně ceny zadávané na profil
zadavatele, musí být vždy shodná a to včetně haléřových položek.

8) Podání nabídek
Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.
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Nabídky musí být doručeny zadavateli do 30.09.2020 do 10:00 hod.
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, otevírání
nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.

9) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby
Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nerealizuje prohlídku místa plnění. Podkladem pro
zpracování nabídky je zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je Martina Čedíková, e-mail:
martina.cedikova@kr-karlovarsky.cz,  736 650 369 369 a ve věcech odborné problematiky Ing. Pavel
Žemlička (739 322 382, e-mail: zemlicka@spsostrov.cz)

10)

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Šifrování a zabezpečení nabídky obstarává systém elektronického nástroje.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
 Obsah nabídky
 Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
 Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
 Cenová nabídka
 Návrh kupní smlouvy
 Technické (produktové) listy
 Případné další přílohy a doplnění nabídky

11)

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:






nepřipouštět variantní řešení
vybraný dodavatel nesmí zakázku postoupit jinému subjektu, přičemž po uzavření smlouvy nesmí bez
předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy
třetí osobě
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem
účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, oznámení se považuje
za doručené všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění
uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o zrušení výběrového řízení, oznámení se považuje za doručené
všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění

Veškeré náklady související s přípravou, podáním nabídky a účastí v tomto řízení nese výlučně účastník.
Tato výzva k podání nabídek včetně příloh je uveřejněna a k dispozici ke stažení na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00003923
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12)

Identifikační údaje zadavatele

Centrální zadavatel:
Název:
Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:
70891168
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, hejtman Karlovarského kraje
Centrální zadavatel na základě Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky zadává veřejnou zakázku
ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ na účet pověřujícího zadavatele:
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, Ostrov 363 01, p.o.

Karlovy Vary 10. 09. 2020

Ing. Tomáš Brtek
vedoucí odboru investic

Přílohy:
1) Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
2) Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace
3) Cenová nabídka
4) Návrh kupní smlouvy
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