Na padesátém 81
100 82 Praha 10

Příloha č. 5 k Zadávací dokumentaci
KVALIFIKAČNÍ
DOKUMENTACE
K NADLIMITNÍ
VEŘEJNÉ
ZAKÁZCE
ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O
VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN
„ZVZ“)
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NADLIMITNÍ

Název veřejné zakázky:

Komplexní zjištění přípravy
v letech 2014 až 2018

a

konání

voleb

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Česká republika – Český statistický úřad (ČSÚ)
Na padesátém 81, 100 82, Praha 10 - Strašnice
00025593
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně ČSÚ

3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob
prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.
3.1. Kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 50 odst. 1 ZVZ uchazeč, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 ZVZ,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 ZVZ,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
d) splní technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 ZVZ.
3.1 Pravost a stáří dokladů dle § 57 ZVZ
Uchazeč prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých
kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených
kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí
existovat ve lhůtě pro podání nabídek.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
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3.2 Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění kvalifikace
způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v
rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč
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
uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění
kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného
překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace
doklady v jiném než českém jazyce uchazeč 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 ve slovenském jazyce.

3.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle
ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ (tj. profesní a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu,
je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to
neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ).
Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst.
1 písm. j) ZVZ (prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54
písm. a) ZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence)
a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž prokazatelně vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky
uchazečem či k poskytnutí konkrétních věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

3.4 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají
společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni uchazeči společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou tito uchazeči
povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči 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.
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3.5 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem
Uchazeč je oprávněn prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 a
násl. ZVZ. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů uchazeč prokáže kvalifikaci v rozsahu
údajů v něm uvedených. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Uchazeč je dále oprávněn prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů ve smyslu ustanovení § 139 zákona. Certifikátem uchazeč prokáže
kvalifikaci v rozsahu údajů v něm uvedených.

3.6 Změny v kvalifikaci uchazeče
V případě, že do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dojde k jakékoliv změně v kvalifikaci
uchazeče, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace dle § 60 ZVZ, je uchazeč povinen dle § 58
odst. 1 ZVZ nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Povinnost podle předchozího odstavce se dle § 58 odst. 2 ZVZ vztahuje obdobně na uchazeče, se
kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele dle § 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby
uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit
potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

3.7 Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
V otevřeném řízení je uchazeč povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
3.8 Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ust. § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen
ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho
vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

4. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) ZVZ splňuje uchazeč, 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
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu
uchazeče 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 či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
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předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží uchazeč dle § 53 odst. 3 písm.
a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů. Je-li uchazeč právnickou osobou, musí být doložen
výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osobě-uchazeči, tak i ve vztahu
ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu takové právnické osobyuchazeče; je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická
osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osoběuchazeči, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické
osoby.
2. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona splňuje uchazeč, který nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče 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 či žádost o účast 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 uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště.
K prokázání
tohoto
základního
kvalifikačního
předpokladu
předloží
uchazeč
dle
§ 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů. Je-li uchazeč právnickou
osobou, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve vztahu k této právnické osoběuchazeči, tak i ve vztahu ke všem statutárním orgánům nebo všem členům statutárního orgánu
takové právnické osoby-uchazeče; je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního
orgánu uchazeče právnická osoba, musí být doložen výpis z evidence Rejstříku trestů jak ve
vztahu k této právnické osobě-uchazeči, tak i ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu
statutárního orgánu této právnické osoby.
3. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona splňuje uchazeč, který
v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu.
K prokázání
tohoto
základního
kvalifikačního
předpokladu
předloží
uchazeč
dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí
být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný
zadavatelem.
4. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona splňuje uchazeč, vůči jehož
majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
K prokázání
tohoto
základního
kvalifikačního
předpokladu
předloží
uchazeč
dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí
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být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný
zadavatelem.
5. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona splňuje uchazeč, který není
v likvidaci.
K prokázání
tohoto
základního
kvalifikačního
předpokladu
předloží
uchazeč
dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí
být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný
zadavatelem.
6. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje uchazeč, který nemá
v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště uchazeče.
K prokázání
tohoto
základního
kvalifikačního
předpokladu
předloží
uchazeč
dle
§ 53 odst. 3 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební
dani čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje
příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
7. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona splňuje uchazeč, který nemá
nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.
K prokázání
tohoto
základního
kvalifikačního
předpokladu
předloží
uchazeč
dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí
být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný
zadavatelem ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám.
8. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona splňuje uchazeč, který nemá
nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.
K prokázání
tohoto
základního
kvalifikačního
předpokladu
předloží
uchazeč
dle
§ 53 odst. 3 písm. c) zákona potvrzení příslušného orgánu či instituce.
9. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona splňuje uchazeč, který nebyl
v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
K prokázání
tohoto
základního
kvalifikačního
předpokladu
předloží
uchazeč
dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí
být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný
zadavatelem.
10. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona splňuje uchazeč, který není
veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
K prokázání
tohoto
základního
kvalifikačního
předpokladu
předloží
uchazeč
dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí
být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný
zadavatelem.
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11. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona splňuje uchazeč, kterému
nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.
K prokázání
tohoto
základního
kvalifikačního
předpokladu
předloží
uchazeč
dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí
být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný
zadavatelem.
Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace.
5. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona prokáže uchazeč, který
předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, ve formě prosté kopie. Výpis nesmí být starší 90 dnů počítáno od
posledního dne lhůty pro podání nabídek a výpis nesmí být pouze informativního charakteru
(stažený z internetu), ale autoritativně ověřený.
b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona prokáže uchazeč, který
předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci. Tímto dokladem se rozumí prostá kopie živnostenského listu nebo prostá
kopie výpisu ze živnostenského rejstříku, nikoliv dokument stažený z internetu, ale autoritativně
ověřený. Na předkládaná oprávnění k podnikání se nevztahuje omezení, co do stáří těchto
dokladů ve smyslu § 57 zákona.
6. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží
zadavateli čestné prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.
7. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
a)

seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli;
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli;
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Předložení seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech, v němž
budou uvedeny alespoň následující údaje:
a) název objednatele,
b) předmět významné služby a její rozsah,
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c) doba poskytování významné služby,
d) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit,
přičemž přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané 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 uchazeče, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Z osvědčení i seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč v uvedeném
období poskytnul alespoň:
Pro část 1 veřejné zakázky:
3 (tři) významné služby; za významnou službu se považuje provedení penetračních testů,
bezpečnostních testů aplikací včetně analýzy zdrojových kódů, provádění hardeningu a testu
zabezpečení pracovních stanic a serverů v minimálním objemu 600.000,- Kč bez DPH pro jednoho
objednatele.
Pro část 2 veřejné zakázky:
2 (dvě) významné služby; za významnou službu se považuje poskytnutí služby servisního zajištění
provozu databázového systému Oracle v minimálním objemu 500.000,- Kč bez DPH pro jednoho
objednatele.

b)

jmenný seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu
na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči, včetně
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování
příslušných služeb.

Uchazeč předloží seznam pracovníků, kteří budou tvořit realizační tým (v seznamu u každého jména
uchazeč vždy uvede, za poskytnutí kterých služeb je daná osoba – člen realizačního týmu
odpovědná). Přílohou seznamu pracovníků bude vždy profesní životopis příslušné osoby (člena
realizačního týmu) podepsaný uchazečem nebo příslušným členem realizačního týmu a dále kopie
příslušného certifikátu, je-li v daném případě certifikát požadován; ze seznamu musí vyplývat veškeré
dále požadované skutečnosti.
Zadavatel požaduje, aby z tohoto seznamu vyplývalo, že:
Pro část 1 veřejné zakázky:
1. vedoucí realizačního týmu (týmu testerů) má minimálně 5 let praxe v oblasti realizace
bezpečnostních auditů ICT;
2. min. 2 další členové týmu testerů mají každý minimálně 3 roky praxe v oboru bezpečnostních
auditů ICT;
3. min. 1 člen realizačního týmu (vedoucí týmu testerů nebo jeden z dalších členů týmu testerů) má
příslušnou odbornost doloženou certifikátem z oblasti informační bezpečnosti (např. certifikáte
CISA, CISSP, CEH, OPST apod.).
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Pro část 2 veřejné zakázky:
1. min. 1 člen realizačního týmu (servisní technik Oracle) má minimálně 3 roky praxe v oblasti
poskytování služeb servisní podpory IS a certifikát minimální úrovně Oracle Certified
Professional na databázi 10g či 11g nebo vyšší;
2. min. 1 člen realizačního týmu (servisní technik Novell) má minimálně 3 roky praxe v oblasti
poskytování služeb servisní podpory IS a certifikát minimální úrovně Novell Linux Certified
Administrator (NCLA) nebo vyšší.
Požadavky pro tuto část 2 veřejné zakázky uvedené pod bodem 1 až 2 mohou být splněny i jen
jednou osobou.

Ing.
Kateřina
Škarková
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