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ZADAVACI
DOKUMENTACE
K NADLIMITNÍ
VEREJNE
ZAKAZCE
ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB.,
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE JEN „ZÁKON")

1. NÁZEV VEREJNE ZAKAZKY

Název veřejné zakázky nadlimitní:

Zajištění komunikace, prezentace a datového
přenosu výsledků voleb

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:

Česká republika - Český statistický úřad (ČSÚ)

Sídlo:

Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 - Strašnice

IČO:

000 25 593

Internetová adresa profilu zadavatele:

httDs://ezak-czso.cz/

Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Ing. Kateřina Škarková, zastupující ředitele sekce
ekonomické a správní na základě pověření předsedy
ČSÚ ze dne 29. 3. 2018

3. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:

nadlimitní

veřejná

zakázka

na

služby

zadávaná

dle

ustanovení § 56 zákona v otevřeném řízení
Související informace:
Tato veřejná zakázka představuje čtvrtou část z celku tvořeného celkem 6 veřejnými
zakázkami, lež jsou dle ustanovení § 35 zákona zadávány v níže uvedených samostatných
zadávacích řízeních:
1. část: Zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSL) pro přípravu, zpracování
a prezentaci výsledků voleb
2. část: Poskytnutí služby zátěžových testů prezentačních serverů pro prezentaci výsledků
voleb
3. část: Zajištění komunikace a zabezpečení přebíracích míst
4. část: Zajištění komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb
5. část: Zajištění redundantní komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb
6. část: Poskytnutí služby penetračních testů a bezpečnostního auditu informačního systému
pro prezentaci výsledků voleb

Pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých částech:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 101 odst. 2 zákona umožňuje, aby účastník zadávacího
řízení podal nabídku do jedné, dvou, třech, nebo čtyřech částí s tím, že pro 4. a 5. část smí
podat nabídku pouze do 4. nebo 5. části, ale ne do obou částí současně (účast v částech 1-3
tímto není dotčena). Obdobně tak platí pro poddodavatele, účastník, který podal nabídku do 4.
nebo 5. části, nesmí být současně poddodavatelem účastníka, který podal nabídku do druhé
z těchto částí. Tato podmínka je stanovena z technického důvodu zajištění skutečné (nezávislé)
redundance komunikační infrastruktury.
Zároveň zadavatel v souladu s ustanovením § 101 odst. 2 zákona stanovuje podmínku účasti
pro 6. část. Účastník zadávacího řízení 6. části nesmí být účastníkem ani jedné z částí 1, 3, 4
a 5, tzn. smí podat nabídku pouze do 2. a 6. části. Obdobně platí i pro poddodavatele, účastník
6. části nesmí být poddodavatelem, ani mít poddodavatele, v částech 1, 3, 4 a 5. Tato
podmínka je stanovena z důvodu případného střetu zájmů při plnění předmětu 6. části, a to
z důvodu že by byly prováděny penetrační testy vlastních poskytovaných služeb a nedocházelo
tak k nezávislému otestování poskytovaných služeb.
Klasifikace CPV této veřejné zakázky:
Název:

CPV:

Datové služby

72300000-8

Webové operační hostingové služby

72415000-2

Opravy a údržba zařízení datové sítě

50312300-8

Oznámeni o zahájení zadávacího řízení:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - odesláno dne 28. 6. 2018 k uveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie a ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem formuláře
F2018-021720.

4. VYMEZENI PREDMETU TETO VEREJNE ZAKAZKY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu,
zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad.

Požadované služby:
-

Poskytnutí služeb datových linek pro připojení ústředí ČSÚ, médií, www.volbvhned.cz
a Státní volební komise v průběhu voleb;

-

Zajištění služeb ochrany proti DDoS útokům a dalších bezpečnostních služeb;

-

Poskytování služeb webhostingu pro www.volbvhned.cz a prezentaci videí;

-

Vytvoření projektu komunikační infrastruktury;

-

Posílení síťové infrastruktury;

-

Nadstandardní servis klíčových síťových a bezpečnostních prvků.

Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je dále uvedena v přílohách č. 1
a 2 této zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění a Závazný návrh
smlouvy vč. příloh.

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
obsahuje informace důvěrné povahy a bude poskytnuta účastníkům zadávacího řízení na
základě žádosti (viz čl. 12.4 této zadávací dokumentace). Všichni dodavatelé, kteří budou mít
zájem o poskytnutí této přílohy, musí v souladu s ustanovením § 36 odst. 8 zákona přijmout
opatření k ochraně důvěrné povahy informací, které zadavatel poskytuje nebo zpřístupňuje
v průběhu zadávacího řízení. Informace důvěrné povahy obsažené v dokumentu, který tvoří
přílohu č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky,
budou zájemcům předány na CD/DVD na základě podpisu Dohody o ochraně informací
důvěrné povahy uvedené v příloze č. 7 této zadávací dokumentace.

5. maximální neprekrocitelna hodnota teto veřejné zakázky
Maximální nepřekročitelná hodnota celkové nabídkové ceny uvedené účastníkem ve formuláři
pro zpracování nabídkové ceny je 18 000 000 Kč bez DPH.

6. DOBA A místo PLNĚNI VEREJNE ZAKAZKY
Předpokládané zahájení:
Předpokládané ukončení:

1.1.2019
28. 2. 2023

Předpokládaná doba plnění: smlouva bude uzavřena na dobu určitou

Termín plnění předmětu této veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího
řízení, podepsáním příslušné smlouvy a nabytím její účinnosti.

Místo plnění: sídlo zadavatele, popř. u služeb, kde to jejich povaha dovoluje, je možné
provádět jejich poskytování vzdáleným přístupem.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍCH, DODACÍCH, ZÁRUČNÍCH A
SANKČNÍCH PODMÍNEK
Obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, a to v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace (dále též jen „smlouva"). Obchodní podmínky uvedené ve smlouvě jsou pro
účastníka zadávacího řízení závazné a nemohou být z jeho strany žádným způsobem měněny
či doplňovány, výjimku tvoří požadované chybějící údaje, jejichž doplnění zadavatel ve smlouvě
požaduje.

8. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

9. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UCASTNIKU ZADAVACIHO ŘÍZENI
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační
dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace
upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikace.

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVANÍ NABÍZENÝCH CEN A SLUŽEB
Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.
Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení sestavena vypiněním závazného
formuláře pro zpracování nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace. Účastník zadávacího řízení je oprávněn v tomto formuláři doplnit pouze žlutě
označená pole. Žádná další pole závazného formuláře není účastník oprávněn doplňovat čl
jakkoli měnit a upravovat a současně musí vyplnit všechna žlutě označená pole.

Případ, kdy žlutě označená pole s nabídkovými cenami nebudou vyplněna, nebo budou
nabídkové ceny rovny 0 je nesplněním požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách. V takovém případě bude účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením
§ 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučen ze zadávacího řízení.
Maximální nepřekročitelná hodnota celkové nabídkové ceny uvedené účastníkem ve
formuláři pro zpracováni nabídkové ceny je 18 000 000 Kč bez DPH.

Případ, kdy bude celková nabídková cena přesahovat výše uvedenou hodnotu, je nesplněním
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. V takovém případě bude účastník
zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučen ze
zadávacího řízení.

Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojeně s plněním
předmětu veřejné zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou i ceny za služby a dodávky, které
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo v závazném návrhu smlouvy nejsou výslovně
uvedeny, ale dodavatel jako odborník o nich ví anebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné
poskytování služeb.

Účastník zadávacího řízení je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu také do krycího listu
nabídky, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, a to jako celkovou nabídkovou
cenu v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH.

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu zpracovanou podle těchto zadávacích
podmínek, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v těchto zadávacích podmínkách.
V takovém případě bude účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2
písm. a) zákona vyloučen ze zadávacího řízení.

11. ÚDAJE O hodnotících KRITERIÍCH
V souladu s ustanovením § 114 zákona budou nabídky hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti, a to podle základního hodnotícího kritéria neinižší nabídkově ceny bez DPH
s vahou kritéria 100%.

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 115 a § 119 zákona podle
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, stanovené účastníkem
zadávacího řízení v souladu s čl. 10 této zadávací dokumentace.
Hodnotící komise určí podle výše celkové nabídkové ceny pořadí nabídek vzestupně. Nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.
V případě shody nabídkových cen účastníků budou nabídky hodnoceny podle času jejich
doručení a jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s dřívějším datem a časem doručení.

Hodnotí se jen nabídky, které nebyly vyřazeny v předcházejících fázích zadávacího řízení.

12. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE
12.1

Autorizovaný partner

Vzhledem k charakteru požadovaného plnění této veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby byl
dodavatel na území České republiky autorizovaným servisním partnerem výrobce či vlastníka
duševních práv všech dodávaných zařízení a programového vybavení.
Tuto skutečnost účastník prokáže v nabídce předložením čestného prohlášení. Vybraný
dodavatel prokáže tuto skutečnost před podpisem smlouvy předložením originálu nebo ověřeně
kopie písemného potvrzení autorizovaného servisního partnerství (např. certifikát potvrzující
autorizované partnerství, platná servisní smlouva, případně čestné prohlášení ze strany
výrobce apod.).
12.2

Poddodavatelé

V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona zadavatel požaduje, aby významné činnosti při
plnění veřejné zakázky, spočívající v plnění služeb podle bodu 1 a 2 přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace (Technická specifikace

předmětu

plnění),

byly

plněny

přímo vybraným

dodavatelem. Využití poddodavatelů pro ostatní plnění je možné. Tím není dotčena výlučná
odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.

v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího
řízení v nabídce uvedl:
•

identifikační údaje každého poddodavatele v rozsahu dle ustanovení § 28 odst. 1 písm.
g)zákona;

•

části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům;

•

rozsah činností, které bude každý poddodavatel v rámci plnění předmětu veřejné
zakázky provádět.

Pokud dodavatel nebude pro plnění předmětu této veřejné zakázky využívat poddodavatele,
uvede tuto skutečnost do nabídky.

12.3 Pravidla pro účast dodavatele
Tato veřejná zakázka je čtvrtou částí z celku tvořeného celkem 6 veřejnými zakázkami, lež jsou
dle ustanovení § 35 zákona zadávány v samostatných zadávacích řízeních - viz bod 3 této
zadávací dokumentace.
Zadavatel umožňuje, aby účastník zadávacího řízení podal nabídku do této veřejně zakázky
(„Zajištění komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb"), nebo do veřejné
zakázky s názvem „Zajištění redundantní komunikace, prezentace a datového přenosu
výsledků voleb", ale ne do těchto obou veřejných zakázek současně. Obdobně tak platí pro
poddodavatele. účastník, který podal nabídku do jedné z výše uvedených veřejných zakázek
(„Zajištění komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb“ nebo „Zajištění
redundantní komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb"), nesmí být
současně poddodavatelem účastníka, který podal nabídku do druhé z těchto veřejných
zakázek.
Výše uvedená podmínka je stanovena z technického důvodu zajištění skutečně (nezávislé)
redundance komunikační infrastruktury.
Případ, kdy účastník zadávacího řízení podá nabídku do obou výše uvedených veřejných
zakázek nebo podá nabídku do jedné veřejné zakázky a ve druhé bude poddodavatelem jinému
účastníkovi zadávacího řízení, je nesplněním požadavků zadavatele uvedených v zadávacích
podmínkách. V takovém případě bude účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením
§ 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučen z obou zadávacích řízení. Obdobně platí i pro účastníka
zadávacího řízení, který podá nabídku do jedné zvýše uvedených veřejných zakázek, v níž
uvede, že bude využívat poddodavatele, který podal nabídku ve druhé z těchto veřejných
zakázek.
Výše uvedené neplatí pro stejného poddodavatele pro obě uvedené veřejné zakázky. Stejný
poddodavatel může být uveden jak v nabídce podané do jedné z výše uvedených veřejných
zakázek, tak v nabídce podané do druhé z těchto veřejných zakázek.
12.4 Poskytování přílohy č. 1 zadávací dokumentace - Technické specifikace předmětu
plnění veřejné zakázky
DVD s Technickou specifikací předmětu plnění veřejné zakázky bude zájemcům poskytnuto
v sídle

zadavatele,

a

to

na

základě

předchozí

žádostí

na

kontaktní

adrese:

VEREJNEZAKAZKY(S).czso.cz a proti podpisu Dohody o ochraně důvěrnosti informací.

uvedené v příloze č. 7 této zadávací dokumentace, osobou oprávněnou jednat jménem čí za
dodavatele, případně osobou s plnou mocí jednat jménem či za dodavatele. V souladu s § 96
odst. 2 zákona zadavatel umožní předání Technické specifikace předmětu plnění veřejné
zakázky na základě žádosti dodavatele o její poskytnutí. Z důvodu bezpečnosti bude
dokumentace na DVD uložena v archivu chráněném heslem. Příloha č. 1 zadávací
dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky bude zájemcům
předána aktuální ke stavu v den zahájení zadávacího řízení a v rozsahu umožňujícím
jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky.

12.5

Požadavek zadavatele na
dodavatelem třeti osobě

pojištění

odpovědnosti

za

škodu

způsobenou

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy
sjednanou

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění na jednu škodnou událost
minimálně 50 000 000 Kč.
Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli pojistnou smlouvu,
ze které bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele.
V případě, že je dodavatel krytý zahraniční pojistnou smlouvou, která plně pokrývá
požadovanou výši pojištění, ale není možné získat originál či úředně ověřenou kopii této
zahraniční pojistné smlouvy, lze připustit předložení pojistného certifikátu vystaveného
dodavateli

zahraniční

pojišťovnou,

který

jednoznačně

prokáže

příslušná

pojištění

a požadovanou výši pojistně částky, avšak pouze za podmínky, že:
•

z prohlášení dodavatele, které bude přiloženo k takovému pojistnému certifikátu, bude
vyplývat objektivní důvod, pro který není možné předložení samotné pojistné smlouvy,

•

z pojistného certifikátu budou vyplývat veškeré zadavatelem požadované skutečnosti,
a to zejména druh pojištění a výše pojistného limitu a pojistný certifikát bude předložen
v originále nebo úředně ověřené kopii a musí být vyhotoven v českém jazyce, případně
v cizím jazyce s úředním překladem do českého jazyka.

12.6

Požadavek na akciové společnosti

Dle ustanovení § 48 odst. 7 a 9 zákona musí mít účastník zadávacího řízení, který je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, vydány výlučně zaknihované
akcie. Zadavatel požaduje doložit tuto skutečnost do nabídky, a to formou čestného prohlášení,
jehož vzor tvoří přílohu č. 4.2 této zadávací dokumentace.
12.7 Další podmínky pro uzavření smlouvy
•

V souladu s ^ 104 odst. 1 písm. a) zákona bude zadavatel požadovat od vybraného
dodavatele jako další podmínku pro uzavření smlouvy osvědčení objednatele o řádném
poskytnutí služeb uvedených v seznamu významných služeb. Z osvědčení objednatele
o řádném poskytnutí služeb musí vyplývat skutečnosti uvedené v seznamu významných
služeb, tj. doba realizace, předmět a hodnota služby, a dále že služby byly poskytovány
řádně, včas a bez jakýchkoliv připomínek.

Výše uvedené doklady může účastník zadávacího řízení předložit již jako součást nabídky.
•

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 a ^ 122 odst. 3 písm. a) zákona bude zadavatel od
vybraného dodavatele pro každou část veřejné zakázky požadovat předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel liž nebude mít
k dispozici.

•

V souladu s ustanovením ^ 122 odst. 4 je zadavatel povinen u vybraného dodavatele,
který ie právnickou osobou, zjistit údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(dále len "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Pro tyto účely umožní
Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle
zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
Pokud vybraný dodavatel není v evidenci údajů o skutečných majitelích, ve veřejném
rejstříku Ministerstva spravedlnosti, evidován, předloží v souladu s ustanovením § 122
odst. 5 zadavateli před podpisem smlouvy:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

•

Dodavatel musí být na území České republiky autorizovaným servisním partnerem výrobce
či vlastníka duševních práv všech dodávaných zařízení a programového vybavení dle
specifikace v bodě 12.1 této zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel prokáže tuto
skutečnost před podpisem smlouvy předložením originálu nebo ověřené kopie písemného
potvrzení autorizovaného servisního partnerství (např. certifikát potvrzující autorizované
partnerství, platná servisní smlouva, případně čestné prohlášení ze strany výrobce apod.).

12.8

Komunikace v českém jazyce

Jednacím jazykem mezi zadavatelem a dodavatelem je pro veškerá plnění vyplývající z této
veřejné zakázky výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se
k předmětu veřejné zakázky.

12.9

Nabídky

Dle ustanovení § 107 odst. 3 zákona může dodavatel podat v zadávacím řízení jen jednu
nabídku. Zadavatel v souladu s ustanovením § 107 odst. 5 zákona vyloučí účastníka
zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli,
nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího
řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

12.10 Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení
Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Zadavatel nehradí
jednotlivým účastníkům náklady za účast v zadávacím řízení.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace
o veřejné zakázce.

12.11 Poskytování zadávacích podmínek
Zadavatel uveřejnil zadávací podmínky zadávacího řízení na profilu zadavatele včetně
veškerých příloh, a to na adrese: https://ezak-czso.cz/
Zadavatel poskytuje zadávací podmínky včetně příloh elektronicky bez omezení, tj. dálkovým
a přímým způsobem 24 hodin denně.

12.12 Délka zadávací lhůty
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou účastníci zadávacího řízení svými nabídkami vázáni.
V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 180
kalendářních dnů.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru dodavatele. Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům
zadávacího řízení, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby
uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.
12.13 Úprava zadávacích podmínek
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu se zákonem.
12.14 Vyloučení účastníka zadávacího
§ 48 odst. 5 písm. d) a f) zákona

řízení

pro

nezpůsobilost

dle

ustanovení

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že se
účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení
závažných

nebo dlouhodobých

pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se

zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla
k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
anebo se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího
řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje
jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo
uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
12.15 Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel

si

vyhrazuje

právo

zrušit

zadávací

řízení

v souladu

s příslušnými

ustanoveními zákona.
V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ustanovením § 128
zákona.

12.16 Výkon finanční kontroly
Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že je dle ustanovení § 2e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.17 Ověření informací
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsaženě v nabídce účastníka zadávacího řízení
u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.

12.18 Uveřejnění v souladu se zákony č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek a č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platných zněních
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit údaje z nabídek, které byly předmětem hodnocení
v jednotlivých hodnotících kritériích a eventuálně poskytnout informace o průběhu zadávacího
řízení podle zákonů č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek a č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platných zněních, či použít informace či doklady
poskytnuté dodavatelem v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Účastníci zadávacího řízení
jsou ve svých nabídkách povinni označit informace, které považují za důvěrně nebo jsou
předmětem obchodního tajemství.

12.19

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo

jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či
odborníkovi zřejmou funkcionalitu.

13. podmínky a požadavky pro zpracovaní nabídky
13.1

Nabídka účastníka zadávacího řízení musí plně respektovat podmínky stanovené

v těchto zadávacích podmínkách a případném vysvětlení zadávací dokumentace.

13.2

Veškeré informace, které uvádí účastník zadávacího řízení v nabídce a při jakékoli

komunikaci se zadavatelem (zejména při objasnění nabídky dle ustanovení § 46 odst. 1
zákona), musí odpovídat skutečností. V případě, že tento požadavek zadavatele nebude
dodržen, bude účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a)
zákona vyloučen ze zadávacího řízení.
13.3

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje)

a bude předložena elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (https://ezak-czso.cz/).
a to kompletní originál nabídky včetně podepsaněho návrhu smlouvy v jednom souboru ve

10

formátu PDF. Ktomu zadavatel žádá o přiložení jednoho samostatného souboru závazného
návrhu smlouvy v editovatelném formátu (například DOCX).

13.4

Veškeré součásti nabídky budou čitelné, bez škrtů a přepisů, které by mohly

zadavatele uvést v omyl. Jednotlivé strany nabídky budou očíslovány arabskými číslicemi
vzestupně,

13.5

Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikovaně v následujících

bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

>

Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace

>

Obsah nabídky
•

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
(kapitol).

>

Vyplněný závazný formulář nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací
dokumentace (v souladu s čl. 10 této zadávací dokumentace).

>

Podepsaný a doplněný závazný návrh smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace
•

Závazný návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele. V případě podpisu zástupcem takové osoby bude tato skutečnost
v podepsané dokumentu výslovně uvedena a jeho přílohou bude plná moc či jiný
pověřovací dokument opravňující k zastupování dodavatele s uvedením rozsahu jeho
oprávnění. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené
kopii.

•

Účastník zadávacího řízení v závazném návrhu smlouvy pouze doplní požadované
chybějící údaje a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva musí po obsahově
stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky účastníka zadávacího
řízení. Pokud smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem
nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení
účastníka zadávacího řízení.

•

K návrhu smlouvy budou přiloženy všechny její přílohy v ní uvedené (příloha č. 1 této
zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění, s vyplněnými
tabulkami v bodě 2. Zajištění služeb ochrany pro DDoS útokům a dalších souvisejících
bezpečnostních služeb - a) ochrana proti DDoS útokům a v bodě 5. Posílení síťové
infrastruktury).
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>

Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace
•

Tyto doklady dodavatel předloží vyplněním čestného prohlášení těchto zadávacích
podmínek a

předložením

dalších

požadovaných

dokladů

prokazující splnění

kvalifikace - viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace.

>

Zákres

v mapovém

podkladu

dle

požadavku

v příloze č.

1

této zadávací

dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění - 1. Poskytnutí služeb
datových linek pro připojení ústředí ČSÚ, médií, www.volbvhned.cz a Státní volební
komise v průběhu voleb - a) Linka pro připojení ČSÚ do Internetu - Redundance je
požadována v plně odlišných průbězích přípojek ze dvou nezávislých směrů.
>

Potvrzení o autorizovaném partnerství dle čl. 12.1 této zadávací dokumentace.

>

Prohlášení o poddodavatelích dle čl. 12.2 této zadávací dokumentace.

>

Čestné prohlášení k poskytnutí osobních údajů dle přílohy č. 6 této zadávací
dokumentace.

>

Čestné prohlášení akciové společnosti o zaknihovaných akciích dle čl. 12.6 této
zadávací dokumentace (pro účastníky zadávacího řízení, kteří jsou akciovou společností
nebo mají právní formu obdobnou akciové společnosti).

>

Ostatní dokumenty, které mají dle účastníka zadávacího řízení tvořit obsah nabídky.

>

Informace o celkovém počtu listů nabídky.

13.6

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace,

v jejích přílohách a v případném vysvětlení zadávací dokumentace vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (s výjimkou požadavků zadavatele na formální
podobu nabídky, které mají doporučující charakter). Tyto požadavky, podmínky, je dodavatel
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků
zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v jejím případném vysvětlení bude
považováno za nesplnění zadávacích

podmínek s následkem vyloučení účastníka ze

zadávacího řízení.

14. VYSVĚTLENI ZADAVACI DOKUMENTACE
V souladu s ustanovením § 98 zákona může zadavatel na základě žádosti dodavatele či na
základě vlastního uvážení vysvětlit/objasnit zadávací dokumentaci.
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Dodavatel může v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona písemně prostřednictvím profilu
zadavatele (https://ezak-czso.cz/), datové schránky nebo e-mailu požádat o vysvětlení zadávací
dokumentace.

Kontaktní osoba;
Ing. Lucie Petrásková
e-mail: VEREJNEZAKAZKY@czso.cz
ID datové schránky: Zgfaasy

Nabídky podané účastníky zadávacího řízení musí byt v souladu s takto uveřejněným
vysvětlením zadávací dokumentace a případnými změnami.

15. prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné
zakázky uskutečněna.

16. LHŮTA A místo PRO PODÁVÁNI NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel

umožňuje

podání

nabídek

pouze

v

elektronické

podobě

prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK.
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 9. 8. 2018

Hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídek.
https://ezak-czso.cz/ (u příslušné předmětné veřejné zakázky)
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby si včas zjistili podmínky pro elektronické podávání
nabídek

prostřednictvím

elektronického

nástroje

E-ZAK,

a

to

na

adrese:

http://\Aww. ezak.cz/faq/pozadavkv-na-svstem
Kontaktní osoba za ČSÚ pro příjem nabídek:
Ing. Lucie Petrásková
e-maii: VEREJNEZAKAZKY@czso.cz
Otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne v souladu s ustanovením § 109 zákona a bude zahájeno bez
zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele.
Otevírání nabídek je neveřejné.
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17. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat
elektronicky (s výjimkou případů dle ustanovení § 211 odst. 3 zákona), a to prostřednictvím
profilu zadavatele (http://ezak-czso.cz/) nebo prostřednictvím datových schránek (2gfaasy)
nebo

e-mailu

(VEREJNEZAKAZKY(a)czso.cz).

Zadavatel

při

komunikaci

postupuje

transparentně a nediskriminačně a dbá účelu doručovaněho sdělení.

18. DALSI ČASTI ZADAVACICH PODMÍNEK - PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění veřejně zakázky
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 3 - Závazný formulář pro zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 4 - Kvalifikační dokumentace, s přílohou 4.1 - Čestné prohlášení o splnění základní
způsobilosti a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a 4.2 - Čestné
prohlášení o zaknihovaných akciích
Příloha č. 5 - Krycí list
Příloha č. 6 - Specifikace poskytnutých osobních ůdajů, s přílohou 6.1 - Čestné prohlášení
k poskytnutí osobních ůdajů
Příloha č. 7 - Dohoda o ochraně důvěrnosti informací

V Praze dne

Česká republika - Český statistický úřad (ČSÚ)
Ing. Kateřina Škarková, zastupující ředitele sekce ekonomické
a správni na základě pověření předsedy ČSÚ ze dne 29. 3. 2018
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