KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona)

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
zadávanou dle § 18 odst. 5 – veřejná zakázka malého rozsahu
(dále jen „veřejná zakázka“)

1) Název zakázky

„Zajištění správy privátní hlasové sítě Karlovarského kraje“
2) Název a sídlo zadavatele
Karlovarský kraj
se sídlem v Karlových Varech, Závodní 353/88
IČO 70891168 (dále jen Zadavatel)

3) Klasifikace a vymezení plnění veřejné zakázky
Klasifikace předmětu plnění 32400000-7.
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění správy privátní hlasové sítě
Karlovarského kraje, včetně zajištění funkčnosti všech aktivních prvků a zajištění všech potřebných činností vedoucích
k bezproblémovému užívání této sítě. Bližší specifikace je uvedená v příloze č. 1 této výzvy.

4) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení činnosti je 01. 06. 2015.
Plnění bude sjednáno na dobu určitou na 60 měsíců. Místem plnění jsou objekty Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

5) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude, při splnění všech požadavků zadavatele, provedeno dle výše předpokládané celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH za celé smluvní období.

6) Požadavky na prokázání kvalifikačních a dalších předpokladů
Uchazeči musí prokázat kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen zákon) a další předpoklady. Pravost a stáří všech dokladů musí být v souladu s § 57 zákona.
6.1. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1 § 53 písm. a) až k) předložením
čestného prohlášení dle přílohy této zadávací dokumentace.

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, IČO 70891168, DIČ CZ70891168,tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: ovz@kr-karlovarsky.cz
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6.2. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky – uchazeč předloží kopie dokladů (Zadavatel neakceptuje
výpis z obchodního rejstříku pořízený prostřednictvím sítě internet),

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – uchazeč předloží
kopie dokladů (Zadavatel neakceptuje výpis pořízený prostřednictvím sítě internet).
Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních
předpokladů dle § 54 využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
ne staršího než 3 měsíce.
6.3. Další požadavky zadavatele

Uchazeč předloží cenovou nabídku dle zadání tj. vyplněné tabulky dle přílohy č. 2.

Uchazeč předloží podepsaná čestná prohlášení dle přílohy č. 3. a 4. této výzvy.

uchazeč předloží doklad, že je certifikovaným partnerem společnosti ALCATEL (Global, Premium, Expert,
nebo Certified Business Partner)

uchazeč uvede seznam zaměstnanců, u kterých minimálně dva vlastní certifikát „Alcatel-Lucent Certified Field
Expert“ a jeden „Alcatel-Lucent Certified System Expert“ pro OmniPCX Enterprise R11 a doloží to kopií
certifikátů.
V případě, že uchazeč nesplní podmínky dle článku 6. výzvy, bude z další účasti v soutěži vyloučen !

7) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena
7.1. Nabídková cena bude uvedena dle přílohy č. 2 . Jiná forma zpracování cenové nabídky není akceptovaná.
7.2. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
potřebných nákladů pro realizaci požadovaných služeb, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou
dobu realizace zakázky.
7.3. Po celou dobu zajišťování veřejné zakázky bude dodavatel pojištěn na krytí škod z odpovědnosti za škodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizací veřejné zakázky. Pojištění bude uzavřeno dodavatelem prací a služeb
a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech subjektů zajišťujících plnění veřejné zakázky. Před podpisem
smlouvy na zajišťování služeb předloží vybraný uchazeč originál pojistné smlouvy. Limit pojistného plnění je
minimálně 3.000.000,-- Kč.

Platební podmínky
7.4. Úhrada za provedené práce a služby bude prováděna jednou měsíčně zpětně na základě faktury vystavené
uchazečem. Splatnost faktury bude 21 dní. Zálohy zadavatel neposkytuje.
7.5. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele.

8) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 14. 4. 2015 do 8:00 hodin výhradně prostřednictvím elektronického nástroje
eZAK.
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9) Kontaktní osoba zadavatele
Veškerá komunikace k veřejné zakázce bude probíhat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje eZAK.

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
10.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a odevzdaná v elektronické formě prostřednictvím elektronického
nástroje eZAK.
10.2. Vyhotovení nabídky bude mít závazně následující strukturu a pořadí dokumentů:
oddíl 1
oddíl 2
oddíl 3

oddíl 4
oddíl 5

Krycí list – uchazeč závazně vyplní a použije přílohu č. 2 této výzvy. Součástí nabídky bude cenová
nabídka včetně všech listů v této příloze.
Prokázání kvalifikačních a dalších předpokladů (ve struktuře dle bodu 6 této výzvy)
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v tomto oddílu
nabídky bude formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti
údajů“, který je přílohou zadávací dokumentace). Prohlášení musí být podepsáno statutárním
orgánem Uchazeče nebo osobou pověřenou jednat ve věci této zakázky na základě doložené
a ověřené plné moci. Doložená a ověřená plná moc bude případně tvořit poslední dokument nabídky.
Podepsaný návrh smlouvy - Smlouva musí být podepsána statutárním orgánem Uchazeče nebo
osobou pověřenou jednat ve věci této zakázky na základě doložené a ověřené plné moci. Doložená
a ověřená plná moc bude v tom případě tvořit poslední dokument nabídky
Další relevantní údaje k nabídce

Požadované dokumenty z oddílů 1 – 4, pokud je to u nich vyžadováno, uchazeč vytiskne, podepíše
a naskenované vloží do elektronického nástroje eZAK.

11) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:

zadavatel nepřipouští variantní řešení

neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku

zrušit výběrové řízení

12) Zadávací lhůta
Délka zadávací lhůty je stanovena Zadavatelem do 31.5.2015

13) Přílohy
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace - specifikace
Příloha č. 2 – Krycí list a cenová nabídka
Příloha č. 3 – Vzor - Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 – Vzor - Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Příloha č. 5 – Návrh smlouvy

V Karlových Varech dne 3.4.2015
Ing. Miroslav Očenášek
vedoucího odboru vnitřních záležitostí

