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1.
1.1

Informace o zadavateli
Základní údaje

název:
sídlo:
IČO:
Internetová adresa

Česká republika – Český statistický úřad
100 82 Praha 10, Na padesátém 3268/81
00025593

profilu zadavatele:

https://ezak‐czso.cz/

1.2

Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.,
předsedkyně Českého statistického úřadu.
Osobou oprávněnou jednat ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing.
František Konečný, vrchní ředitel Sekce obecné metodiky a registrů.
1.3

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou v technických a organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou
zakázkou je MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, tel.: +420 222 866 555, fax: +420 222 866 546,
e‐mail: vz@mt‐legal.com. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s
dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby
zadavatele) a je v souladu s § 151 ZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto
zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných námitek dle
§ 110 ZVZ.
2.
2.1

Informace o zadávacím řízení
Oznámení o zakázce

Předběžné oznámení veřejného zadavatele dle ustanovení § 86 odst. 1 ZVZ bylo uveřejněno
ve Věstníku veřejných zakázek dne 30.07.2013 pod evidenčním číslem VZ 362003.

2.2

Účel zadávacího řízení

Účelem zadávacího řízení je výběr kvalifikovaného dodavatele, jehož úkolem bude zajištění
služeb spočívajících v proškolení zaměstnanců ČSÚ v používání základních IT systémů a
jejich vývojového prostředí. Po absolvování školení by účastníci tohoto školení, jednotliví
zaměstnanci ČSÚ, měli být schopni používat technologické nástroje a lépe spolupracovat
s věcnými experty při tvorbě související s oblastí informačních technologií a lépe využívat
v rámci své práce moderní nástroje výpočetní a komunikační techniky.
Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu Redesign statistického informačního
systému (dále též jen „projekt“) v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR (reg. č.
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CZ.1.06/1.1.00/07.06396), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
Hlavním cílem projektu je snížení zátěže respondentů a zároveň zvýšení kvality a
dostupnosti statistických informací pro uživatele statistického informačního systému, a to
především pomocí využívání registrů, administrativních dat, vzájemného elektronického
kontaktu, modelování a změnou stratifikace výběru respondentů.
Specifickým cílem projektu je integrace postupů, nástrojů a technologií použitých při
posuzování požadavků uživatelů, příprava a zpracování statistických úloh, analýza a
diseminace statistických informací z pohledu celkové efektivity tvorby nástrojů a komponent
statistického informačního systému a jejich využívání v parametrizovaném prostředí
sdílených digitálních informací eGovermentu ČR.
3.

Předmět veřejné zakázky

3.1

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb pro vyškolení zaměstnanců ČSÚ (dále rovněž
„účastník školení“ nebo jen „účastník“) v používání základních IT systémů a jejich
vývojového prostředí, za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Obsah školení
bude zaměřen na specifická odborná a technologická IT školení zaměstnanců Českého
statistického úřadu pro podporu projektu Redesign SIS. Předmětem veřejné zakázky je
celková organizace, zabezpečení a provedení školení v zadavatelem požadovaném rozsahu,
jehož cílem je seznámení a proškolení účastníků školení s jednotlivými nástroji informačních
a komunikačních technologií, používaných v tomto projektu. Po absolvování školení by
účastníci měli být schopni používat technologické nástroje a lépe spolupracovat s věcnými
experty při tvorbě související s oblastí informačních technologií a lépe využívat v rámci své
práce aktuální nástroje výpočetní a komunikační techniky
3.1.1 Podrobnější požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky
Součástí předmětu plnění a každého jednotlivého školení bude vždy:


provedení kvalitního školení v českém jazyce podle jednotlivých oblastí školení dále
definovaných v kapitole 3.2 této zadávací dokumentace prostřednictvím
kvalifikovaných lektorů tak, aby celková doba školení byla využita úplně a
efektivně k dosažení maximálního zvýšení úrovně znalostí účastníků školení;



zajištění prezenčních listin z každého realizovaného školení a jejich předání
zadavateli po ukončení každého jednotlivého školení;



vydání certifikátu/osvědčení o absolvování školení (vzdělávací aktivity) pro
každého úspěšného absolventa školení a jejich předání zadavateli vždy nejpozději
do 5 pracovních dnů po ukončení předmětného školení;



zajištění a dodání školících materiálů pro každého účastníka školení; školící
materiály musí v odpovídajícím rozsahu, dostatečně podrobně a názorně popisovat
probíranou problematiku předmětného školení a obsahovat probírané (popřípadě i
další) příklady a budou předány každému účastníkovi školení v listinné a
4
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elektronické podobě vždy nejpozději 2 pracovní dny před zahájením konkrétního
školení;


školící místo musí být vybaveno projektorem pro celou skupinu účastníků školení a
pro každého účastníka školení musí být zajištěno jedno pracoviště s vyhrazeným
PC;



v případě onemocnění lektora, výpadku elektřiny nebo jiné nepředvídatelné
události zabraňující v naplnění předmětu školení je vybraný uchazeč povinen
nabídnout zadavateli náhradní řešení v odpovídající kvalitě a rozsahu; pokud
dodavatel zjistí překážku alespoň jeden pracovní den přede dnem zahájení školení,
informuje o tom zadavatele;



v případě nemoci účastníka školení je vybraný uchazeč povinen poskytnout
náhradní termín školení;



vybraný uchazeč poskytne pro každé jedno školení možnost dodatečné konzultace
lektora v rozsahu 4 hodin; 4 konzultační hodiny mohou být zadavatelem vybrány
v průběhu následujících 3 měsíců po ukončení příslušného školení;



jeden školící den předpokládá minimálně 8 hodin výuky včetně přestávek (celková
délka přestávek nesmí přesáhnout 60 minut a současně přestávka na oběd musí být
v délce minimálně půlhodiny).

3.2

Rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 ZVZ

Tato veřejná zakázka je rozdělena na 6 (šest) částí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

část – Operační systémy typu Linux
část – Operační systémy typu Windows a Virtualizace VMware
část – Aplikační a databázové systémy – Oracle
část – Aplikační systémy – JBOSS a Liferay
část – Vývojová prostředí a programování
část – Bezpečnost a SSO

Podrobná specifikace předmětu plnění každé části veřejné zakázky, včetně bližší identifikace
školení a stanoveného minimálního závazného obsahu jednotlivých školení je uvedena
samostatně pro každou část veřejné zakázky v Příloze č. 1A‐1F této zadávací dokumentace.
Pro účely bližší specifikaci předmětu plnění se rozumí pod pojmem:
‐

externí školení – školení, které nebude prováděno v prostorách zadavatele, ale
v jiných prostorách zajištěných pro tyto účely uchazečem;

‐

standardní školení – školení, které bude uchazečem prováděno v souladu s náplní
kurzu a současně podle standardní metodiky či osnov doporučených pro daný kurz a
za řízení obsahu a časového určení lektorem;

‐

individuální školení – školení, které bude uchazečem prováděno v souladu s náplní
kurzu, ale školené osoby zadavatele (účastníci školení) mohou řízení obsahu a času
lektora usměrňovat;
5
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‐

jedním během – požadavek zadavatele na minimální počet konání školení vzhledem
k počtu účastníků. Uchazeč může ve své nabídce navrhnout více běhů nebo delší
dobu školení, než je minimální zadavatelem stanovený počet.

Dodavatelé jsou oprávněni podat své nabídku pro jednu, několik nebo všechny části veřejné
zakázky.
Nestanoví‐li tato zadávací dokumentace výslovně jinak, či nevyplývá‐li to přímo z dikce
určité části zadávací dokumentace, vztahují se bez dalšího její jednotlivá ustanovení na
všechny části veřejné zakázky.

3.3

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kódy CPV)

V souladu s ustanovením § 47 ZVZ zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení
vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky,
a to následujícím způsobem:

4.

80511000‐9 | Školení zaměstnanců

Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1

Doba plnění

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od 1. 11. 2013 do 31. 5. 2014. Doba plnění
může být adekvátně posunuta s ohledem na průběh zadávacího řízení a uzavření smlouvy
pro jednotlivé části veřejné zakázky. Bližší informace o předpokládané době plnění
jednotlivých částí veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1A‐1F této zadávací dokumentace.

4.2

Místo plnění

Místem plnění předmětu veřejné zakázky bude školící místo uchazeče na území hl. m. Prahy
v dojezdové vzdálenosti veřejnou dopravou do 60 minut od sídla zadavatele a/nebo školící
místo uchazeče na území města Brna v dojezdové vzdálenosti veřejnou dopravou do 45
minut od pobočky Krajské správy zadavatele v Brně, na adrese Jezuitská 2, 601 59 Brno a to
v závislosti na konkrétní části veřejné zakázky.
4.2.1

Místo plnění pro jednotlivé části veřejné zakázky

6
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Část
veřejné

Název části veřejné zakázky

Místo plnění

„Operační systémy typu Linux“

Praha

zakázky
č.
1.
2.

4.3

„Operační systémy typu Windows a Virtualizace
VMware“

Praha

3.

„Aplikační a databázové systémy ‐ Oracle“

Praha a Brno

4.

„Aplikační systémy JBOSS a Liferay“

Praha

5.

„Vývojové prostředí a programování“

Praha a Brno

6.

„Bezpečnost a SSO“

Praha

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky zadavatel nepředpokládá, že by
organizoval prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Prohlídka místa plnění může být
organizována v případě, že o to dodavatel požádá.

5.

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ustanovením § 15 odst.
1 ZVZ ve vazbě na ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) ZVZ.
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 960 000,‐ Kč bez DPH (jeden milion
devět set šedesát tisíc korun českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota 1. části veřejné zakázky činí 119.000,‐ Kč bez DPH (jedno sto
devatenáct tisíc korun českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota 2. části veřejné zakázky činí 128.800,‐ Kč bez DPH (jedno sto dvacet
osm tisíc osm set korun českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota 3. části veřejné zakázky činí 525.300,‐ Kč bez DPH (pět set dvacet pět
tisíc tři sta korun českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota 4. části veřejné zakázky činí 549.000,‐ Kč bez DPH (pět set čtyřicet
devět tisíc korun českých) bez DPH.
Předpokládaná hodnota 5. části veřejné zakázky činí 602.000,‐ Kč bez DPH (šest set dva tisíc
korun českých) bez DPH.

7

Zadávací dokumentace:
„Nákup školících služeb pro ICT“

Předpokládaná hodnota 6. části veřejné zakázky činí 35.900,‐ Kč bez DPH (třicet pět tisíc devět
set korun českých) bez DPH.

Nabídková cena uchazeče nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, resp.
předpokládanou hodnotu v rámci jejích jednotlivých částí. Při nesplnění této podmínky bude
dotčená nabídka považována za nepřijatelnou podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) ZVZ a
uchazeč vyloučen podle ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ ze zadávacího řízení.

6.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 50 odst. 1 ZVZ dodavatel,
který:
a)

splní základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 ZVZ,

b)

splní profesní kvalifikační předpoklady podle ust. § 54 ZVZ,

c)

splní technické kvalifikační předpoklady podle ust. § 56 ZVZ.

6.1
6.1.1

a)

Vymezení kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 ZVZ
Základní kvalifikační předpoklady splňuje
Způsob prokázání splnění:
dodavatel:
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti
na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů,
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
takového trestného činu; jde‐li o právnickou
kvalifikačního předpokladu.
osobu, musí tento předpoklad splňovat tato
právnická osoba, jakož i statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je‐li
statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává‐li nabídku zahraniční právnická
8
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b)

c)

d)

Základní kvalifikační předpoklady splňuje
Způsob prokázání splnění:
dodavatel:
osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště;
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde‐li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat jak sama právnická
osoba, tak i statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je‐li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
kvalifikačního předpokladu.
tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby;
podává‐li nabídku zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště;
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
podstatu jednání nekalé soutěže formou
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
podplácení
podle
zvláštního
právního
kvalifikačního předpokladu.
předpisu;
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v
posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
kvalifikačního předpokladu.
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;
9
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e)

f)

g)

h)

Základní kvalifikační předpoklady splňuje
dodavatel:
který není v likvidaci;

Způsob prokázání splnění:
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na
penále na veřejném zdravotním pojištění, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na
penále na sociálním zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele;

i)

který není veden v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek;

j)

kterému nebyla v posledních 3 letech
pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního
právního předpisu (ust. § 5 písm. e) bod 3
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů).

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.
Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.

Čestné prohlášení dodavatele, z něhož
jednoznačně vyplývá splnění tohoto
kvalifikačního předpokladu.

Pro prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů může dodavatel využít vzorové
čestné prohlášení, které tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Splnění základních
kvalifikačních předpokladů v rozsahu písm. a) až j) (viz výše) může dodavatel prokázat také
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 127 odst. 1 a 4 ZVZ.

6.1.2

Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 ZVZ

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.
Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky.
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Způsob prokázání splnění:
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán.
Doklady o oprávnění k podnikání, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, pokrývající v plném rozsahu předmět této
veřejné zakázky.
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Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:

Způsob prokázání splnění:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů může dodavatel prokázat také předložením
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 127 odst. 1 a 4 ZVZ, a to v rozsahu
údajů uvedených ve výpisu.

6.1.3 Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 ZVZ pro 1. část veřejné
zakázky

a)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
Seznamu
významných
služeb
poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
 stručného popisu předmětu a rozsahu
významné služby,
 objednatele, kterému byla významná služba
poskytována,
 hodnoty služby; hodnotou se rozumí cena bez
DPH zaplacená za odvedené a zadavatelem
akceptované služby. Bude‐li se jednat o dosud
neukončenou významnou službu (probíhající
projekt), je dodavatel povinen prokázat, že
v rámci této služby již byly odvedeny a
zadavatelem akceptovány služby v zadavatelem
požadované hodnotě;
 doby plnění těchto významných služeb; a
 kontaktní osoby příslušného objednatele
významné služby, včetně kontaktních údajů
(jméno, příjmení, tel., e‐mailové spojení, popř.
jiná platná doručovací adresa), u které bude
možné realizaci významné služby ověřit
doloženého dokumenty uvedenými v pravé části
tabulky.

Způsob prokázání splnění:
Seznam
významných
služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby plnění; přílohou tohoto seznamu
musí být
1. osvědčení
vydané
veřejným
zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli,
nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou,
pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele,
není‐li současně možné osvědčení
podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její
straně.
Seznam významných služeb bude mít
formu čestného prohlášení podepsaného
dodavatelem.

Z osvědčení i seznamu významných služeb musí
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném Není‐li možné od jiné osoby
období realizoval významné služby v rozsahu (objednatelem významné služby nebyl
minimální úrovně uvedené níže.
veřejný zadavatel) získat osvědčení,
uvede
dodavatel
v seznamu
Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, významných služeb objektivní důvody,
pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval:
pro které nebylo možné toto osvědčení
získat.
1. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti IT
v celkovém finančním objemu minimálně
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Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
100.000,‐ Kč včetně DPH; a

Způsob prokázání splnění:

2. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti
operačních systémů typu Linux.
V případě, že uchazeč k prokázání splnění kvalifikace
doloží realizaci takové významné služby, která
zahrnovala oba výše uvedené kvalifikační požadavky,
může touto jedinou významnou službou prokázat
splnění obou výše uvedených kvalifikačních
požadavků zadavatele.
b)

Jmenným seznamem lektorů, kteří se budou podílet
Dodavatel prokáže splnění tohoto
na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o
kvalifikačního předpokladu
předložením jmenného seznamu
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli), který bude doplněn o profesní lektorů (včetně uvedení informace, zda
životopisy lektorů – osob odpovědných za
se jedná o osobu působící jako
subdodavatel/ zaměstnanec
poskytování příslušných služeb, zadavatel požaduje
prokázat splnění kvalifikačního předpokladu v této subdodavatele), který bude ve vztahu ke
každému lektorovi – doložen
minimální úrovni:
a)
strukturovaným
profesním
Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky
životopisem ‐ profesní životopisy
k dispozici
nejméně
1
lektora
disponujícího
budou
obsahovat
alespoň
následujícími kvalifikačními předpoklady:
následující údaje:
Lektor pro školení v oblasti operačních systémů typu
Linux:
 minimálně tří letá praxe s realizací školení
v oblasti IT;
 prokazatelná zkušenost s realizací minimálně
jednoho školení v oblasti operačních systémů
typu Linux na pozici lektora/školitele.
V případě, že uchazeč navrhne pro realizaci školení
vyšší než zadavatelem požadovaný minimální počet
lektorů, musí každý uchazečem pro realizaci školení
navržený lektor splňovat výše uvedené minimální
kvalifikační požadavky na osobu lektora v příslušné
oblasti.
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a) jméno a příjmení lektora;
b) údaj o zaměstnavateli, popř.
IČO pracovníka;
c) přehled profesní praxe
vztahující se k předmětu
plnění veřejné zakázky;
d) přehled realizovaných
školení v příslušné oblasti na
pozici lektora/školitele s
uvedením názvu
objednatele, stručného
popisu předmětu školení a
místa a doby realizace
školení;
e) souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely
této veřejné zakázky.
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6.1.4 Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 ZVZ pro 2. část veřejné
zakázky

a)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
Seznamu
významných
služeb
poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
 stručného popisu předmětu a rozsahu
významné služby,
 objednatele, kterému byla významná služba
poskytována,
 hodnoty služby; hodnotou se rozumí cena bez
DPH zaplacená za odvedené a zadavatelem
akceptované služby. Bude‐li se jednat o dosud
neukončenou významnou službu (probíhající
projekt), je dodavatel povinen prokázat, že
v rámci této služby již byly odvedeny a
zadavatelem akceptovány služby v zadavatelem
požadované hodnotě;
 doby plnění těchto významných služeb; a
 kontaktní osoby příslušného objednatele
významné služby, včetně kontaktních údajů
(jméno, příjmení, tel., e‐mailové spojení, popř.
jiná platná doručovací adresa), u které bude
možné realizaci významné služby ověřit
doloženého dokumenty uvedenými v pravé části
tabulky.

Způsob prokázání splnění:
Seznam
významných
služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby plnění; přílohou tohoto seznamu
musí být
1. osvědčení
vydané
veřejným
zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli,
nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou,
pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele,
není‐li současně možné osvědčení
podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její
straně.
Seznam významných služeb bude mít
formu čestného prohlášení podepsaného
dodavatelem.

Z osvědčení i seznamu významných služeb musí
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném Není‐li možné od jiné osoby
období realizoval významné služby v rozsahu (objednatelem významné služby nebyl
minimální úrovně uvedené níže.
veřejný zadavatel) získat osvědčení,
uvede
dodavatel
v seznamu
Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, významných služeb objektivní důvody,
pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval:
pro které nebylo možné toto osvědčení
získat.
1. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti IT
v celkovém finančním objemu minimálně
100.000,‐ Kč včetně DPH; a
2. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti
operačních systémů typu Windows a
Virtualizace VMware.
V případě, že uchazeč k prokázání splnění kvalifikace
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Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
doloží realizaci takové významné služby, která
zahrnovala oba výše uvedené kvalifikační požadavky,
může touto jedinou významnou službou prokázat
splnění obou výše uvedených kvalifikačních
požadavků zadavatele.

b)

Způsob prokázání splnění:

Jmenným seznamem lektorů, kteří se budou podílet
Dodavatel prokáže splnění tohoto
na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o
kvalifikačního předpokladu
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
předložením jmenného seznamu
k dodavateli), který bude doplněn o profesní lektorů (včetně uvedení informace, zda
životopisy lektorů – osob odpovědných za
se jedná o osobu působící jako
poskytování příslušných služeb, zadavatel požaduje
subdodavatel/ zaměstnanec
prokázat splnění kvalifikačního předpokladu v této subdodavatele), který bude ve vztahu ke
každému lektorovi – doložen
minimální úrovni:
a)
strukturovaným
profesním
Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky
životopisem ‐ profesní životopisy
k dispozici
nejméně
1
lektora
disponujícího
budou
obsahovat
alespoň
následujícími kvalifikačními předpoklady:
následující údaje:
Lektor pro školení v oblasti operačních systémů typu
Windows a VMware:
 minimálně tří letá praxe s realizací školení
v oblasti IT;
 prokazatelná zkušenost s realizací minimálně
jednoho školení v oblasti operačních systémů
typu Windows a VMware na pozici
lektora/školitele.
V případě, že uchazeč navrhne pro realizaci školení
vyšší než zadavatelem požadovaný minimální počet
lektorů, musí každý uchazečem pro realizaci školení
navržený lektor splňovat výše uvedené minimální
kvalifikační požadavky na osobu lektora v příslušné
oblasti.

a) jméno a příjmení lektora;
b) údaj o zaměstnavateli, popř.
IČO pracovníka;
c) přehled profesní praxe
vztahující se k předmětu
plnění veřejné zakázky;
d) přehled realizovaných
školení v příslušné oblasti na
pozici lektora/školitele s
uvedením názvu
objednatele, stručného
popisu předmětu školení a
místa a doby realizace
školení;
e) souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely
této veřejné zakázky.

6.1.5 Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 ZVZ pro 3. část veřejné
zakázky
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a)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
Seznamu
významných
služeb
poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
 stručného popisu předmětu a rozsahu
významné služby,
 objednatele, kterému byla významná služba
poskytována,
 hodnoty služby; hodnotou se rozumí cena bez
DPH zaplacená za odvedené a zadavatelem
akceptované služby. Bude‐li se jednat o dosud
neukončenou významnou službu (probíhající
projekt), je dodavatel povinen prokázat, že
v rámci této služby již byly odvedeny a
zadavatelem akceptovány služby v zadavatelem
požadované hodnotě;
 doby plnění těchto významných služeb; a
 kontaktní osoby příslušného objednatele
významné služby, včetně kontaktních údajů
(jméno, příjmení, tel., e‐mailové spojení, popř.
jiná platná doručovací adresa), u které bude
možné realizaci významné služby ověřit
doloženého dokumenty uvedenými v pravé části
tabulky.

Způsob prokázání splnění:
Seznam
významných
služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby plnění; přílohou tohoto seznamu
musí být
1. osvědčení
vydané
veřejným
zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli,
nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou,
pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele,
není‐li současně možné osvědčení
podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její
straně.
Seznam významných služeb bude mít
formu čestného prohlášení podepsaného
dodavatelem.

Z osvědčení i seznamu významných služeb musí
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném Není‐li možné od jiné osoby
období realizoval významné služby v rozsahu (objednatelem významné služby nebyl
minimální úrovně uvedené níže.
veřejný zadavatel) získat osvědčení,
uvede
dodavatel
v seznamu
Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, významných služeb objektivní důvody,
pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval:
pro které nebylo možné toto osvědčení
získat.
1. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti IT
v celkovém finančním objemu minimálně
100.000,‐ Kč včetně DPH; a
2. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti
aplikačních a databázových systémů Oracle.
V případě, že uchazeč k prokázání splnění kvalifikace
doloží realizaci takové významné služby, která
zahrnovala oba výše uvedené kvalifikační požadavky,
může touto jedinou významnou službou prokázat
splnění obou výše uvedených kvalifikačních
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Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
požadavků zadavatele.

b)

Způsob prokázání splnění:

Jmenným seznamem lektorů, kteří se budou podílet
Dodavatel prokáže splnění tohoto
na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o
kvalifikačního předpokladu
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
předložením jmenného seznamu
k dodavateli), který bude doplněn o profesní lektorů (včetně uvedení informace, zda
životopisy lektorů – osob odpovědných za
se jedná o osobu působící jako
subdodavatel/ zaměstnanec
poskytování příslušných služeb, zadavatel požaduje
prokázat splnění kvalifikačního předpokladu v této subdodavatele), který bude ve vztahu ke
každému lektorovi – doložen
minimální úrovni:
a)
strukturovaným
profesním
Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky
životopisem ‐ profesní životopisy
k dispozici
nejméně
1
lektora
disponujícího
budou
obsahovat
alespoň
následujícími kvalifikačními předpoklady:
následující údaje:
Lektor pro školení v oblasti aplikačních a
databázových systémů Oracle:
 minimálně tří letá praxe s realizací školení
v oblasti IT;
 prokazatelná zkušenost s realizací minimálně
jednoho školení v oblasti aplikačních a
databázových systémů Oracle na pozici
lektora/školitele.
V případě, že uchazeč navrhne pro realizaci školení
vyšší než zadavatelem požadovaný minimální počet
lektorů, musí každý uchazečem pro realizaci školení
navržený lektor splňovat výše uvedené minimální
kvalifikační požadavky na osobu lektora v příslušné
oblasti.

a) jméno a příjmení lektora;
b) údaj o zaměstnavateli, popř.
IČO pracovníka;
c) přehled profesní praxe
vztahující se k předmětu
plnění veřejné zakázky;
d) přehled realizovaných
školení v příslušné oblasti na
pozici lektora/školitele s
uvedením názvu
objednatele, stručného
popisu předmětu školení a
místa a doby realizace
školení;
e) souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely
této veřejné zakázky.

6.1.6 Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 ZVZ pro 4. část veřejné
zakázky
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a)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
Seznamu
významných
služeb
poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
 stručného popisu předmětu a rozsahu
významné služby,
 objednatele, kterému byla významná služba
poskytována,
 hodnoty služby; hodnotou se rozumí cena bez
DPH zaplacená za odvedené a zadavatelem
akceptované služby. Bude‐li se jednat o dosud
neukončenou významnou službu (probíhající
projekt), je dodavatel povinen prokázat, že
v rámci této služby již byly odvedeny a
zadavatelem akceptovány služby v zadavatelem
požadované hodnotě;
 doby plnění těchto významných služeb; a
 kontaktní osoby příslušného objednatele
významné služby, včetně kontaktních údajů
(jméno, příjmení, tel., e‐mailové spojení, popř.
jiná platná doručovací adresa), u které bude
možné realizaci významné služby ověřit
doloženého dokumenty uvedenými v pravé části
tabulky.

Způsob prokázání splnění:
Seznam
významných
služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby plnění; přílohou tohoto seznamu
musí být
1. osvědčení
vydané
veřejným
zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli,
nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou,
pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele,
není‐li současně možné osvědčení
podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její
straně.
Seznam významných služeb bude mít
formu čestného prohlášení podepsaného
dodavatelem.

Z osvědčení i seznamu významných služeb musí
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném Není‐li možné od jiné osoby
období realizoval významné služby v rozsahu (objednatelem významné služby nebyl
minimální úrovně uvedené níže.
veřejný zadavatel) získat osvědčení,
uvede
dodavatel
v seznamu
Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, významných služeb objektivní důvody,
pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval:
pro které nebylo možné toto osvědčení
získat.
1. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti IT
v celkovém finančním objemu minimálně
100.000,‐ Kč včetně DPH; a
2. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti
aplikačních systémů JBOSS a Liferay.
V případě, že uchazeč k prokázání splnění kvalifikace
doloží realizaci takové významné služby, která
zahrnovala oba výše uvedené kvalifikační požadavky,
může touto jedinou významnou službou prokázat
splnění obou výše uvedených kvalifikačních
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Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
požadavků zadavatele.

b)

Způsob prokázání splnění:

Jmenným seznamem lektorů, kteří se budou podílet
Dodavatel prokáže splnění tohoto
na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o
kvalifikačního předpokladu
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
předložením jmenného seznamu
k dodavateli), který bude doplněn o profesní lektorů (včetně uvedení informace, zda
životopisy lektorů – osob odpovědných za
se jedná o osobu působící jako
subdodavatel/ zaměstnanec
poskytování příslušných služeb, zadavatel požaduje
prokázat splnění kvalifikačního předpokladu v této subdodavatele), který bude ve vztahu ke
každému lektorovi – doložen
minimální úrovni:
a)
strukturovaným
profesním
Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky
životopisem ‐ profesní životopisy
k dispozici
nejméně
1
lektora
disponujícího
budou
obsahovat
alespoň
následujícími kvalifikačními předpoklady:
následující údaje:
Lektor pro školení v oblasti aplikačních systémů
JBOSS a Liferay:
 minimálně tří letá praxe s realizací školení
v oblasti IT;
 prokazatelná zkušenost s realizací minimálně
jednoho školení v oblasti aplikačních systémů
JBOSS a Liferay na pozici lektora/školitele.
V případě, že uchazeč navrhne pro realizaci školení
vyšší než zadavatelem požadovaný minimální počet
lektorů, musí každý uchazečem pro realizaci školení
navržený lektor splňovat výše uvedené minimální
kvalifikační požadavky na osobu lektora v příslušné
oblasti.

a) jméno a příjmení lektora;
b) údaj o zaměstnavateli, popř.
IČO pracovníka;
c) přehled profesní praxe
vztahující se k předmětu
plnění veřejné zakázky;
d) přehled realizovaných
školení v příslušné oblasti na
pozici lektora/školitele s
uvedením názvu
objednatele, stručného
popisu předmětu školení a
místa a doby realizace
školení;
e) souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely
této veřejné zakázky.

6.1.7 Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 ZVZ pro 5. část veřejné
zakázky
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a)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
Seznamu
významných
služeb
poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
 stručného popisu předmětu a rozsahu
významné služby,
 objednatele, kterému byla významná služba
poskytována,
 hodnoty služby; hodnotou se rozumí cena bez
DPH zaplacená za odvedené a zadavatelem
akceptované služby. Bude‐li se jednat o dosud
neukončenou významnou službu (probíhající
projekt), je dodavatel povinen prokázat, že
v rámci této služby již byly odvedeny a
zadavatelem akceptovány služby v zadavatelem
požadované hodnotě;
 doby plnění těchto významných služeb; a
 kontaktní osoby příslušného objednatele
významné služby, včetně kontaktních údajů
(jméno, příjmení, tel., e‐mailové spojení, popř.
jiná platná doručovací adresa), u které bude
možné realizaci významné služby ověřit
doloženého dokumenty uvedenými v pravé části
tabulky.

Způsob prokázání splnění:
Seznam
významných
služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby plnění; přílohou tohoto seznamu
musí být
1. osvědčení
vydané
veřejným
zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli,
nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou,
pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele,
není‐li současně možné osvědčení
podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její
straně.
Seznam významných služeb bude mít
formu čestného prohlášení podepsaného
dodavatelem.

Z osvědčení i seznamu významných služeb musí
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném Není‐li možné od jiné osoby
období realizoval významné služby v rozsahu (objednatelem významné služby nebyl
minimální úrovně uvedené níže.
veřejný zadavatel) získat osvědčení,
uvede
dodavatel
v seznamu
Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, významných služeb objektivní důvody,
pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval:
pro které nebylo možné toto osvědčení
získat.
1. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti IT
v celkovém finančním objemu minimálně
100.000,‐ Kč včetně DPH; a
2. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti
vývojových prostředí a programování.
V případě, že uchazeč k prokázání splnění kvalifikace
doloží realizaci takové významné služby, která
zahrnovala oba výše uvedené kvalifikační požadavky,
může touto jedinou významnou službou prokázat
splnění obou výše uvedených kvalifikačních
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Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
požadavků zadavatele.
b)

Způsob prokázání splnění:

Jmenným seznamem lektorů, kteří se budou podílet
Dodavatel prokáže splnění tohoto
na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o
kvalifikačního předpokladu
předložením jmenného seznamu
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli), který bude doplněn o profesní lektorů (včetně uvedení informace, zda
životopisy lektorů – osob odpovědných za
se jedná o osobu působící jako
subdodavatel/ zaměstnanec
poskytování příslušných služeb, zadavatel požaduje
prokázat splnění kvalifikačního předpokladu v této subdodavatele), který bude ve vztahu ke
každému lektorovi – doložen
minimální úrovni:
a)
strukturovaným
profesním
Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky
životopisem ‐ profesní životopisy
k dispozici
nejméně
1
lektora
disponujícího
budou
obsahovat
alespoň
následujícími kvalifikačními předpoklady:
následující údaje:
Lektor pro školení v oblasti vývojových prostředí a
programování:
 minimálně tří letá praxe s realizací školení
v oblasti IT;
 prokazatelná zkušenost s realizací minimálně
jednoho školení v oblasti vývojových prostředí a
programování na pozici lektora/školitele.
V případě, že uchazeč navrhne pro realizaci školení
vyšší než zadavatelem požadovaný minimální počet
lektorů, musí každý uchazečem pro realizaci školení
navržený lektor splňovat výše uvedené minimální
kvalifikační požadavky na osobu lektora v příslušné
oblasti.

a) jméno a příjmení lektora;
b) údaj o zaměstnavateli, popř.
IČO pracovníka;
c) přehled profesní praxe
vztahující se k předmětu
plnění veřejné zakázky;
d) přehled realizovaných
školení v příslušné oblasti na
pozici lektora/školitele s
uvedením názvu
objednatele, stručného
popisu předmětu školení a
místa a doby realizace
školení;
e) souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely
této veřejné zakázky.

6.1.8 Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 ZVZ pro 6. část veřejné
zakázky
Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
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a)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
Seznamu
významných
služeb
poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
 stručného popisu předmětu a rozsahu
významné služby,
 objednatele, kterému byla významná služba
poskytována,
 hodnoty služby; hodnotou se rozumí cena bez
DPH zaplacená za odvedené a zadavatelem
akceptované služby. Bude‐li se jednat o dosud
neukončenou významnou službu (probíhající
projekt), je dodavatel povinen prokázat, že
v rámci této služby již byly odvedeny a
zadavatelem akceptovány služby v zadavatelem
požadované hodnotě;
 doby plnění těchto významných služeb; a
 kontaktní osoby příslušného objednatele
významné služby, včetně kontaktních údajů
(jméno, příjmení, tel., e‐mailové spojení, popř.
jiná platná doručovací adresa), u které bude
možné realizaci významné služby ověřit
doloženého dokumenty uvedenými v pravé části
tabulky.

Způsob prokázání splnění:
Seznam
významných
služeb
poskytnutých dodavatelem v posledních
3 letech s uvedením jejich rozsahu a
doby plnění; přílohou tohoto seznamu
musí být
1. osvědčení
vydané
veřejným
zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli,
nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou,
pokud byly služby poskytovány jiné
osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o
uskutečnění plnění dodavatele,
není‐li současně možné osvědčení
podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její
straně.
Seznam významných služeb bude mít
formu čestného prohlášení podepsaného
dodavatelem.

Z osvědčení i seznamu významných služeb musí
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném Není‐li možné od jiné osoby
období realizoval významné služby v rozsahu (objednatelem významné služby nebyl
minimální úrovně uvedené níže.
veřejný zadavatel) získat osvědčení,
uvede
dodavatel
v seznamu
Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, významných služeb objektivní důvody,
pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval:
pro které nebylo možné toto osvědčení
získat.
1. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti IT
v celkovém finančním objemu minimálně
30.000,‐ Kč včetně DPH; a
2. alespoň
1
významnou
službu,
jejímž
předmětem bylo provedení školení v oblasti
bezpečnosti IT se zaměřením na oblast PKI a
SSO.
V případě, že uchazeč k prokázání splnění kvalifikace
doloží realizaci takové významné služby, která
zahrnovala oba výše uvedené kvalifikační požadavky,
může touto jedinou významnou službou prokázat
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Splnění technických kvalifikačních předpokladů
prokáže dodavatel předložením:
splnění obou výše uvedených kvalifikačních
požadavků zadavatele.

b)

Způsob prokázání splnění:

Jmenným seznamem lektorů, kteří se budou podílet
Dodavatel prokáže splnění tohoto
na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o
kvalifikačního předpokladu
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
předložením jmenného seznamu
k dodavateli), který bude doplněn o profesní lektorů (včetně uvedení informace, zda
životopisy lektorů – osob odpovědných za
se jedná o osobu působící jako
subdodavatel/ zaměstnanec
poskytování příslušných služeb, zadavatel požaduje
prokázat splnění kvalifikačního předpokladu v této subdodavatele), který bude ve vztahu ke
každému lektorovi – doložen
minimální úrovni:
a)
strukturovaným
profesním
Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné zakázky
životopisem ‐ profesní životopisy
k dispozici
nejméně
1
lektora
disponujícího
budou
obsahovat
alespoň
následujícími kvalifikačními předpoklady:
následující údaje:
Lektor pro školení v oblasti bezpečnosti a SSO:
 minimálně tří letá praxe s realizací školení
v oblasti IT;
 prokazatelná zkušenost s realizací minimálně
jednoho školení v oblasti bezpečnosti a SSO na
pozici lektora/školitele.
V případě, že uchazeč navrhne pro realizaci školení
vyšší než zadavatelem požadovaný minimální počet
lektorů, musí každý uchazečem pro realizaci školení
navržený lektor splňovat výše uvedené minimální
kvalifikační požadavky na osobu lektora v příslušné
oblasti.

6.2

a) jméno a příjmení lektora;
b) údaj o zaměstnavateli, popř.
IČO pracovníka;
c) přehled profesní praxe
vztahující se k předmětu
plnění veřejné zakázky;
d) přehled realizovaných
školení v příslušné oblasti na
pozici lektora/školitele s
uvedením názvu
objednatele, stručného
popisu předmětu školení a
místa a doby realizace
školení;
e) souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely
této veřejné zakázky.

Společné ustanovení ke kvalifikaci
6.2.1

Prokazování technických kvalifikačních předpokladů v případě podávání
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nabídky do více částí veřejné zakázky
V případě, že uchazeč bude podávat svou nabídku do více částí veřejné zakázky, může
k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu pod písmenem a) Seznam
významných služeb předložit k prokázání splnění prvního požadavku zadavatele na alespoň
1 významnou službu, jejímž předmětem bylo provedení školení v oblasti IT v celkovém
finančním objemu minimálně 100.000,‐ Kč včetně DPH, totožnou významnou službu pro
více částí veřejné zakázky.
V případě, že uchazeč bude podávat svou nabídku do více částí veřejné zakázky, může
k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu pod písmenem b) Jmenný
seznam lektorů, ve jmenném seznamu lektorů uvést totožného lektora/školitele i pro více
částí veřejné zakázky, za podmínky, že tento lektor splňuje požadovanou kvalifikaci pro více
částí veřejné zakázky (tato skutečnost musí být jednoznačně zřejmá z předloženého
životopisu lektora).
6.2.2

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady
předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy od vybraných
uchazečů požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat před
uplynutím lhůty pro podání nabídek.
6.2.3

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
6.2.4

Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

Nevyplývá‐li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo
bydliště, a to v rozsahu požadovaném v ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad
nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není‐li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční
dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého
jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to
platí i v případě, prokazuje‐li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České
republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se
nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce a osvědčení o vzdělání v latinském
jazyce.
6.2.5

Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (tj. profesní a technické kvalifikační
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předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního
předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst.
1 písm. j) ZVZ subdodavatelem (tj. prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku
osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu
podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem (tj. výpis z obchodního rejstříku); a

b)

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či
k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal
splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Subdodavatelem poskytnutá
plnění, věci či práva musí být v takové smlouvě identifikována zcela jasně, určitě a
srozumitelně a vždy v souladu se smyslem příslušných kvalifikačních předpokladů;
musí být zejména zřejmé, jakou částí služeb se bude subdodavatel podílet na plnění
veřejné zakázky.

Požadavky na způsob předkládání dokumentů k prokázání kvalifikace platí obdobně rovněž
pro případ prokazování kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele.
6.2.6

Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

Má‐li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
dodavatelé podávají společnou nabídku, musí prokázat všichni tito dodavatelé splnění
základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54
písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Ostatní kvalifikační předpoklady podle § 50 odst. 1 písm. b)
a d) ZVZ musí prokázat alespoň jeden dodavatel nebo souhrnně všichni dodavatelé, pokud
tato zadávací dokumentace nestanoví jinak.
Bude‐li předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, stanoví zadavatel, že
v takovém případě musí být dodavatelé podávající tuto společnou nabídku vůči zadavateli a
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně. Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni
předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve
které je obsažen závazek, že budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné
zakázky.
6.2.7

Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže‐li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení § 60
odst. 1 ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí
dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
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7.

Způsob zpracování nabídkové ceny a objektivní důvod k jejímu překročení

7.1

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu
příslušné části veřejné zakázky, pro niž uchazeč podává nabídku.

7.2

Uchazeč je povinen nabídkovou cenu za plnění příslušné části veřejné zakázky
zpracovat a ve své nabídce předložit ve formě vyplněného závazného formuláře pro
zpracování nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 3 a nedílnou součást této zadávací
dokumentace. Tuto kalkulaci nabídkové ceny uchazeč zpracuje a předloží pro
příslušnou část veřejné zakázky, pro niž uchazeč podává nabídku, přičemž závazný
formulář pro zpracování nabídkové ceny je zpracován vždy pro každou část veřejné
zakázky na samostatném listu přílohy č. 3 (soubor excel). Uchazeč je oprávněn
v závazném formuláři pro zpracování nabídkové ceny doplnit pouze žlutě označená
pole formuláře. Žádná další pole závazného formuláře (s výjimkou žlutě odlišených
polí pro doplnění) není uchazeč oprávněn doplňovat či jakkoli měnit a upravovat.

7.3

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu zpracovanou podle této
zadávací dokumentace, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích
podmínkách.

7.4

Jednotková cena za 1 školení/1 osobu doplněná uchazečem do formuláře pro
zpracování nabídkové ceny je maximální a nejvýše přípustnou cenou za poskytnutí
požadované služby a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady vzniklé v souvislosti
s plněním veřejné zakázky (včetně všech poplatků, vedlejších nákladů, nákladů
spojených s dopravou do místa plnění apod.). Na jednotkovou cenu nebude mít
jakýkoli vliv celkový počet skutečně realizovaných školení ani skutečný celkový počet
účastníků školení. Za realizované školení bude uhrazena cena určená jako součin
jednotkové ceny a skutečného počtu účastníků tohoto školení.

7.5

Celková nabídková cena příslušné části veřejné zakázky bude vypočtena jako součet
součinů jednotkových cen za 1 školení/1 osobu a počtu účastníků příslušných školení,
které jsou předmětem konkrétní části veřejné zakázky. Výpočet celkové nabídkové
ceny příslušné části veřejné zakázky bude proveden v rámci formuláře pro zpracování
nabídkové ceny automaticky na základě uchazečem doplněných jednotkových cen.
Celková nabídková cena bude předmětem hodnocení nabídek v souladu s čl. 10 této
zadávací dokumentace.

7.6

Nabídková cena může být překročena pouze v případě, kdy během plnění veřejné
zakázky dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na
předmět veřejné zakázky či jeho část ke dni vzniku zdanitelného plnění. V takovém
případě je uchazeč oprávněn účtovat sazbu DPH ve výši podle právních předpisů
účinných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.7

Celkovou nabídkovou cenu a jednotkové ceny za 1 školení/1 osobu je uchazeč povinen
doplnit rovněž do návrhu smlouvy předloženého v jeho nabídce!
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8.

Obchodní a platební podmínky

8.1

Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky v přílohách č. 4A‐4F této zadávací
dokumentace ve formě závazných vzorových návrhů smluv na plnění veřejné zakázky,
a sice závazných návrhů:


Pro 1. část veřejné zakázky – Příloha č. 4A zadávací dokumentace



Pro 2. část veřejné zakázky – Příloha č. 4B zadávací dokumentace



Pro 3. část veřejné zakázky – Příloha č. 4C zadávací dokumentace



Pro 4. část veřejné zakázky – Příloha č. 4D zadávací dokumentace



Pro 5. část veřejné zakázky – Příloha č. 4E zadávací dokumentace



Pro 6. část veřejné zakázky – Příloha č. 4F zadávací dokumentace

8.2

Uchazeč ve své nabídce předloží závazný návrh smlouvy pro tu část veřejné zakázky,
pro kterou podává svoji nabídku. Jestliže uchazeč podává nabídky pro více částí
veřejné zakázky, je povinen předložit oddělené návrhy smluv pro ty části veřejné
zakázky, pro které podává svoji nabídku v souladu s podmínkami této zadávací
dokumentace.

8.3

Návrh smlouvy musí být vždy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Jestliže návrh smlouvy podepisuje zmocněnec uchazeče, musí být součástí
nabídky příslušná plná moc, a to v originále či úředně ověřené kopii.

8.4

Vzorový návrh smlouvy je uchazeč oprávněn, a současně povinen předložit ve své
nabídce doplněný o údaje, které výslovně předpokládá příslušný vzorový návrh
smlouvy (jde zejména o identifikační údaje uchazeče, údaje o nabídkové ceně a podpis
návrhu smlouvy osobou oprávněnou). Jestliže uchazeč doplní, změní či jinak upraví
závazný vzorový návrh smlouvy způsobem, který tento návrh výslovně
nepředpokládá, případně nesplní jakoukoli další podmínku stanovenou v bodě 8.
zadávací dokumentace, bude nabídka dotčeného uchazeče považována za
nepřijatelnou podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) ZVZ a uchazeč vyloučen podle
ustanovení § 76 odst. 6 ZVZ ze zadávacího řízení.

9.

Subdodavatelé

9.1

Zadavatel neomezuje rozsah případných subdodávek.

9.2

Dodavatel je v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 ZVZ povinen ve své nabídce
specifikovat, které části plnění bude realizovat sám a pro které části plnění
předpokládá využití subdodavatelů (jiných osob). Dodavatel je v nabídce povinen
uvést
9.2.1

identifikační údaje každého subdodavatele v rozsahu dle § 17 písm. d) ZVZ,

26

Zadávací dokumentace:
„Nákup školících služeb pro ICT“

9.2.2

9.3

rozsah a uvedení těch činností, které bude každý subdodavatel v rámci plnění
veřejné zakázky realizovat, případně kterou část kvalifikace za dodavatele
(sdružení dodavatelů) poskytuje.

Tento seznam bude přílohou návrhu smlouvy. Dodavatel je oprávněn poskytovat
služby prostřednictvím těch subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v tomto seznamu,
a pouze v rozsahu dle tohoto seznamu. Jakékoliv změny v subdodavatelích dodavatel
písemně oznámí zadavateli (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom,
které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý se subdodavatelů poskytuje), a to
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy dodavatel vstoupil se subdodavatelem
ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna.
Nebude‐li dodavatel využívat subdodavatelů, přiloží k návrhu smlouvy seznam
s informací „Poskytovatel nebude využívat subdodavatele, nedohodnou‐li se smluvní strany
jinak“.

9.4

V případě, že dodavatel prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím
subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat
(tento požadavek bude přísně sledován zejména ve vztahu k osobám členů
realizačního týmu, jejichž prostřednictvím jsou klíčové služby poskytovány).
Dodavatel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění
kvalifikace, jen z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele,
přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou
původní subdodavatel prokázal za dodavatele; zadavatel nesmí souhlas se změnou
subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout.

10. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 78 a § 79 ZVZ podle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH s vahou 100 %. Předmětem
hodnocení bude celková nabídková cena hodnocené části veřejné zakázky v Kč bez DPH
stanovená uchazečem v souladu s článkem 7. této zadávací dokumentace.

11. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
11.1 Nabídky se podávají pro každou část veřejné zakázky odděleně, v uzavřené obálce
opatřené na uzavřeních razítkem nebo jinou vhodnou formou pečeti, prokazující, že
s obálkou ani jejím obsahem nebylo před otevíráním obálek manipulováno, označené
názvem příslušné části veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotvírat“, na které
musí být uvedena adresa, na niž je možné uchazeče dle § 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět
dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty, a dále dle § 71 odst.
7 ZVZ o tom, že byla podána pouze jedna nabídka.
11.2

Nabídka musí obsahovat v souladu s § 68 ZVZ návrh smlouvy na plnění příslušné
části veřejné zakázky (podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele) – Viz Přílohy č. 4A‐4F zadávací dokumentace.

27

Zadávací dokumentace:
„Nákup školících služeb pro ICT“

11.3 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o dodavateli
v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) ZVZ včetně závazné adresy, na kterou je možno
dodavateli doručit. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce
a podepsána oprávněnou osobou.
11.4 Uchazeč předloží nabídku v originále a pro lepší orientaci zadavatele případně i
v dalších 2 výtiscích (kopiích), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál
označen, ostatní případné výtisky budou označeny jako „Kopie“. Veškeré součásti
nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem
pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím
z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky
nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou;
není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.
11.5 Dodavatel předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD; tato
povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Každý
uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu DOC
nebo RTF. Informace na CD mají pouze informativní povahu.
11.6 Nabídka musí být doručena ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v oznámení
o zahájení zadávacího řízení do podatelny zadavatele na adresu uvedenou v tomto
oznámení.
11.7 Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
11.7.1

Krycí list nabídky;

11.7.2

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

11.7.3

Závazný návrh smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky dle Příloh č. 4A
– 4F zadávací dokumentace;

11.7.4

Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci nebo
jinak pověřená osoba, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena
platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii nebo příslušné
pověření, ze které bude vyplývat oprávnění návrh smlouvy jménem či za
dodavatele učinit;

11.7.5

Doklady prokazující splnění kvalifikace (předkládá‐li nabídku více
dodavatelů společně rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o
solidární odpovědnosti podle ust. § 51 odst. 6 ZVZ);

11.7.6

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 (příloha č. 5
této zadávací dokumentace – vzor);

11.7.7

Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (má‐li
dodavatel formu akciové společnosti) (příloha č. 5 této zadávací dokumentace
28

Zadávací dokumentace:
„Nákup školících služeb pro ICT“

– vzor);
11.7.8

Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu (tj. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (příloha č. 5 této
zadávací dokumentace – vzor);

11.7.9

Podrobná informace o místu plnění předmětu veřejné zakázky – školícím
místu (příslušné části veřejné zakázky), s uvedením přesné informace o počtu
míst v školícím místě, adrese školícího místa a dojezdnosti do školícího místa
ze sídla zadavatele, resp. pobočky Krajské správy v Brně.

11.7.10 Nabídková cena zpracovaná v příslušném formátu (v souladu s článkem 7.
této zadávací dokumentace a přílohou č. 2 ‐ formulář pro zpracování
nabídkové ceny) pro příslušnou část veřejné zakázky;
11.7.11 Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (další
zadavatelem požadované přílohy a dokumenty);
11.7.12 Prohlášení uchazeče o počtu číslovaných stran a o celkovém počtu listů
(včetně nečíslovaných).
11.8 Požadavky zadavatele na formální podobu nabídky mají doporučující charakter.
11.9 Zadávací lhůta (tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči podle § 43 ZVZ svými nabídkami
vázáni) činí 120 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

12. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

do 15. 11. 2013, do 09:00 hod.

Místo podání nabídek:

sídlo zadavatele na adrese Na padesátém
3268/81, 100 82 Praha 10 – Strašnice. Nabídka
musí být podána nejpozději do konce lhůty pro
podání nabídek stanovené výše. Za včasné
doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč.
Obálku s nabídkou je nutno označit v souladu
s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

13. Otevírání obálek s nabídkami
13.1 Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 15. 11. 2013 v 09:15 hodin v sídle
zadavatele.
13.2 Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele (včetně zástupců
poskytovatele dotace) všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání
nabídek; maximálně však dvě osoby za jednoho uchazeče, s tím, že mohou být vyzváni
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komisí pro otevírání obálek k ověření této skutečnosti, tj. k ověření, za jakého uchazeče
se otevírání obálek s nabídkami účastní.

14. Dodatečné informace
Písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možné vznášet ke
kontaktní osobě uvedené v kapitole 1.3 ZD způsobem uvedeným v ustanovení § 148 ZVZ.
Režim poskytování dodatečných informací, včetně lhůty pro podání žádosti o poskytnutí
dodatečných informací se řídí ustanovením § 49 ZVZ.
Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti.

15. Závěrečná ustanovení; Práva Zadavatele
15.1 Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné
zakázky, a to v souladu se ZVZ.
15.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
15.3 Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v
přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně
respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele
uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích
podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
15.4 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 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, (např. nahlížení do protokolu z jednání) či použít
informace či doklady poskytnuté dodavatelem v rámci nabídky na veřejnou zakázku.
Uchazeči jsou ve svých nabídkách povinni označit informace, které považují za
důvěrné nebo jsou předmětem obchodního tajemství.
15.5 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích
osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou
součinnost.
15.6 Jsou‐li v této zadávací dokumentaci stanoveny podmínky pro předkládané dokumenty
či listiny, co do jejich stáří, je podmínka omezení stáří takových dokumentů či listin
splněna, pokud není stanovená doba překročena ke dni podání nabídky do tohoto
zadávacího řízení.
15.7 Pokud se v této ZD používá pojmu „uchazeč“ či „dodavatel“, označuje vždy
dodavatele, který předkládá nabídku do tohoto otevřeného řízení. Tyto pojmy jsou
vzájemně zastupitelné, přičemž pojem „dodavatel“ je používán k označení osoby, která
dosud nepodala nabídku v rámci tohoto otevřeného řízení nebo je používána
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k označení budoucího dodavatele ve vztahu k návrhu smlouvy, a pojem „uchazeč“ je
používán k označení osoby, která již nabídku podala.
15.8 V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty, ochranné
známky nebo označení původu, je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky.
Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu
(byť jiným způsobem).
15.9 Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace
o veřejné zakázce.

16. Přílohy
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1A – Podrobný popis předmětu plnění 1. části veřejné zakázky
Příloha č. 1B – Podrobný popis předmětu plnění 2. části veřejné zakázky
Příloha č. 1C – Podrobný popis předmětu plnění 3. části veřejné zakázky
Příloha č. 1D – Podrobný popis předmětu plnění 4. části veřejné zakázky
Příloha č. 1E – Podrobný popis předmětu plnění 5. části veřejné zakázky
Příloha č. 1F – Podrobný popis předmětu plnění 6. části veřejné zakázky
Příloha č. 2 ‐ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 – Formulář pro zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 4A – Vzorový návrh smlouvy pro 1. část veřejné zakázky
Příloha č. 4B – Vzorový návrh smlouvy pro 2. část veřejné zakázky
Příloha č. 4C – Vzorový návrh smlouvy pro 3. část veřejné zakázky
Příloha č. 4D – Vzorový návrh smlouvy pro 4. část veřejné zakázky
Příloha č. 4E – Vzorový návrh smlouvy pro 5. část veřejné zakázky
Příloha č. 4F – Vzorový návrh smlouvy pro 6. část veřejné zakázky
Příloha č. 5 ‐ Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ
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Příloha č. 6 – Vzor krycího listu nabídky
V Praze dne 20. září 2013

Ing. František
Konečný

Digitálně podepsal Ing. František Konečný
DN: c=CZ, o=ČR - Český statistický úřad [IČ 00025593],
ou=ČSÚ - Ústředí - Sekce obecné metodiky a registrů,
ou=4122, cn=Ing. František Konečný,
serialNumber=P143801, title=vrchní ředitel
Datum: 2013.09.20 15:16:53 +02'00'

………………………………………………………
Česká republika – Český statistický úřad
Ing. František Konečný
nositel projektu
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