Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce

„NDA, výběrové řízení na dodávku HW a SW vybavení projektového
pracoviště“

1. Všeobecné informace
1.1

Úvodní informace

Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného a spolufinancovaného ze
strukturálních fondů EU. Číslo projektu je CZ.1.06/1.1.00/10.06977.
Cílem projektu je komplexní řešení dlouhodobé péče o dokumenty v digitální podobě a jejich
zpřístupnění. V rámci naplnění uvedeného cíle budou vybudována dvě geograficky oddělená
pracoviště (hlavní a záložní), která budou osazena informačními a komunikačními technologiemi
pro dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů.
1.2

Popis zakázky

V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel hardwarového a softwarového vybavení
projektového týmu.
1.3

Druh zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu (3. kategorie).

1.4

Informace o zadavateli

Název:

Česká republika – Národní archiv

Právní forma:

325 - Organizační složka státu

IČO:

70979821

DIČ:

CZ70979821

Se sídlem:

Archivní 2257/4, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního
archivu
Kontaktní osoba:

Jiří Bernas
e-mail: jiri.bernas@nacr.cz
tel.: 974 847 272, gsm: 734 850 727

Tabulka č. 1

1.5

Zveřejnění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci lze získat na adrese poskytovatele (Národní archiv, Archivní 2257/4,
Praha 4 - Chodov), nebo elektronicky na základě žádosti zaslané na adresu posta@nacr.cz a na
webových stránkách Národního archivu (https://web.nacr.cz/zakazky/NDA_proj_tym).
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2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwarového a softwarového vybavení projektového
týmu. Vybavení bude využito zejména pro provoz webového portálu projektu a pro uchování
digitálních dokumentů, které budou vybrány za archiválie před dokončením projektu a které je
nositel projektu na základě § 46 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
povinen ukládat.
2.1

Přehled požadovaného hardware a software

Název polo žky

Počet

server

3

Popis a min imální technické požadavky

Minimální požadavky:

8 GB operační paměti
2 TB diskového prostoru v RAID 1
Virtualizační nástroj umožňující provoz operačního systému MSWindows a operačního systému na bázi GNU Linux (Fedora, ev.
Debian)
MS-Windows Server
2 síťové karty (minimálně 1 kompatibilní s iSCSI)
iSCSI pole

2

Pole pro ukládání digitálních dokumentů. Není požadováno, aby šlo
o jedno zařízení. Požadovaná kapacita může být naplněna i dvěma
poli po 15 TB.
Minimální požadavky:

30 TB ukládacího prostoru v RAID 6 (pro jeden kus)
rack velký

1

Racková skříň vybavená UPS
Minimální požadavky:

výška 40U
kapacita UPS 3000VA
rack malý

1

Racková skříň vybavená UPS
Minimální požadavky:

výška 20U
kapacita UPS 1000VA
switch

2

Switche do rackových skříní
Minimální požadavky:

rychlost portů 1 Gb/s
24 portů
spravovatelný (managed)
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Název polo žky

Počet

Popis a min imální technické požadavky

multifunkční
zařízení

1

Kopírka/skener/tiskárna
Minimální požadavky:

Formát A3.
Rozhraní USB a Ethernet.
2 zásobníky papíru (1xA4, 1xA3) + boční zásobník.
Oboustranný podavač předloh.
Zatížení 10000 kopií (výtisků)/měsíc.
Tiskový jazyk PCL6 nebo PS3
Barevné skenování do formátu A3
Ukládání ve formátech PDF a JPG
Zasílání skenů emailem
Ukládání do síťové složky
pracovní stanice

2

Pracovní stanice s monitorem.
Minimální požadavky:

4 GB operační paměti
2 porty USB 3
Blueray RW mechanika
Monitor 22 palců
Microsoft Windows 7 Professional CZ
Kancelářský balík Microsoft Office 2010 Professional, CZ
netbook

1

ACER Aspire ONE 753 černý
Minimální požadavky:

2 GB operační paměti
320 GB HDD
notebook

1

SONY VAIO CA2S1E/G zelený
Minimální požadavky:

4 GB operační paměti
500 GB HDD
Microsoft Windows 7 Professional CZ
Kancelářský balík Microsoft Office 2010 Professional, CZ
tablet

1

ACER Iconia Tab W501P 32GB 3G + Dock
Minimální požadavky:

2 GB operační paměti
32 GB SSD
MS-Windows 7 Professional CZ
vypalovačka

1

Externí mechanika schopná číst a zapisovat média CD, DVD a
Blueray s rozhraním USB.

externí HDD

2

Externí pevný disk o kapacitě alespoň 1 TB kompatibilní s rozhraním
USB2.
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Název polo žky

Počet

Popis a min imální technické požadavky

Adobe Acrobat

4

Aplikace Adobe Acrobat Professional X WIN CZ

Avast antivirus

1

Avast! File Server Security

PDF Validator

1

3-Heights™ PDF Validator
Minimální požadavky:

platforma: Linux
varianta: Shell
provoz 1 systému s kapacitou 30000 stran/měsíc
technická podpora 1 rok
MS-Project

5

Microsoft Project Standard 2010 CZ

NOD32

6

2x ESET File Security pro Linux, licence 2 roky
4x ESET NOD32 Antivirus, licence 2 roky

XML Studio

5

Liquid XML Studio 2011 - Designer Edition

Tabulka č. 2

2.2

Požadavky na technickou podporu

Součástí dodávky bude zajištění technické podpory pro zařízení „server“ a „iSCSI pole“
poskytnuté do konce roku 2013.
Technická podpora musí splňovat následující parametry:
1) maximální doba odezvy na požadavky od jejich zadání v pracovních dnech je 4 hodiny,
2) technická podpora musí být dostupná v režimu 10x5, tj. 10 pracovních hodin od 8:00 do
18:00, pět dní v týdnu (pondělí až pátek),
3) v případě poruchy zařízení dodavatel začne s opravou do 24 hodin od nahlášení závady.

3. Místo plnění
Národní archiv, pracoviště Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodov a pracoviště Milady
Horákové 133, Praha 6.

4. Doba plnění
Zahájení plnění veřejné zakázky podle kapitoly 2 je požadováno ode dne podpisu smlouvy
mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Ukončení plnění je požadováno do 20 dnů od zahájení.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 1.500.000,- Kč (slovy
jedenmilionpětsettisíckorun) bez DPH.
S ohledem na přidělené finanční prostředky pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel
stanovuje, že uvedená předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je současně její maximální,
zadavatelem akceptovatelnou, nabídkovou cenou.
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6. Kvalifikace uchazečů
Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení (dále jen „uchazeč“), je povinen prokázat
splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Uchazeč
je povinen prokázat splnění níže uvedené kvalifikace doložením vyžadovaných dokladů. Doklady
prokazující splnění kvalifikace, musejí být zadavateli doručeny společně s nabídkou uchazeče, a to
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Veškeré požadované doklady mohou být předloženy jako prosté kopie. Vybraný uchazeč
předloží před podpisem smlouvy požadované doklady v originálu nebo úředně ověřené kopii.
K dokladům, jež nejsou předkládány v českém jazyce, musí být připojen rovněž jejich úředně
ověřený překlad do českého jazyka. Je- li vyžadováno čestné prohlášení nebo jiné prohlášení, musí
být podepsáno statutárním orgánem činitele prohlášení. V případě podpisu jinou osobou musí být
originál zmocnění této osoby doložen společně s nabídkou uchazeče.
6.1

Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a doložit,
že je uchazečem,
a) 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, přijímání úplatku, podplácení, 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
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat 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
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je- li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
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c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu1 ,
d) 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 2 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) 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 dodavatele,
h) 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 dodavatele,
i) 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 dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií
vyšším než 10 %.
Dodavatel prokáže splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů
předložením čestného prohlášení. K čestnému prohlášení použije uchazeč vzor, který tvoří přílohu
č. 1 této zadávací dokumentace.
6.2

Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu
§ 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předložit:
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

1 § 49 obchodního zákoníku.
2 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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7. Nabídková cena
7.1

Nabídková cena

Nabídková cena za plnění uchazeče podle kapitoly 2 této zadávací dokumentace, musí být
přehledně uspořádána do následující tabulky:

Položka

Cena za ks
bez DPH
v Kč

DPH v Kč

Cena za ks
s DPH v Kč

Počet kusů

server

3

iSCSI pole

2

rack velký

1

rack malý

1

switch

2

multifunkční zařízení

1

pracovní stanice

2

netbook

1

notebook

1

tablet

1

vypalovačka

1

externí HDD

2

Adobe Acrobat

4

Avast antivirus

1

PDF Validator

1

MS-Office Pro

5

MS-Project

6
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NOD32

5

XML Studio
Výsledná nabídková cena
Tabulka č. 3

V případě, kdy nabídková cena bude znít na částku mimořádně nízkou, je zadavatel oprávněn
si na uchazeči vyžádat podrobné zdůvodnění dosažení této mimořádně nízké částky založené
na objektivních skutečnostech.
7.2

Garance ceny
Uchazeč garantuje výslednou nabídkovou cenu jako maximální a nepřekročitelnou.

7.3

Poskytnutí záloh
Zálohy nebudou poskytovány.

7.4

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Výsledná nabídková cena je cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění zakázky.
Cena může být po předložení nabídky měněna jedině v případě změny sazby DPH.

8. Obchodní a platební podmínky
Stanovené obchodní a platební podmínky budou uvedeny v návrhu smlouvy vypracované
uchazečem:
Uchazečem vystavené faktury budou splatné do 15 dnů od jejich převzetí
zadavatelem.
Zadavatel nebude v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu
uchazeči do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo
byla vystavena v rozporu se smlouvou.
Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, obchodní jméno a sídlo
zadavatele a uchazeče, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku,
předmět plnění, číslo smlouvy a den předání projektu, cenu bez DPH, DPH a cenu včetně
DPH, termíny vystavení faktury a splatnosti.
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9. Návrh smlouvy
Uchazeč předloží návrh smlouvy vypracovaný podle § 409 a násl. zákona 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Návrh smlouvy bude vypracován v souladu
s kapitolou 7 této zadávací dokumentace.
V návrhu smlouvy uchazeč vedle povinných náležitostí smlouvy upraví minimálně:
- smluvní sankce,
- podmínky při předčasném ukončení smlouvy,
- odpovědnost uchazeče za škodu,
- ujednání o ochraně informací.
Návrh smlouvy musí dále obsahovat tyto povinnosti zhotovitele:
a) Zhotovitel umožní objednateli (případně dalším kompetentním orgánům) provedení
kontroly zhotovování díla z pohledu naplňování cílů zakázky. V rámci kontrol zhotovitel
umožní objednateli přístup ke všem dokladům souvisejícím se zhotovováním díla.
b) Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006, minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší
lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt
Integrovaného operačního programu a musí být označen číslem projektu.
c) Zhotovitel je povinen do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností
vyplývajících z podmínek programu IOP poskytovat požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci
Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
d) Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity daná výzvou č. 10 Integrovaného
operačního programu (viz příloha č. 3).
Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo
za uchazeče.

10. Formální požadavky na zpracování nabídky
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Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští podání variantních
nabídek.
Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce v 1 písemném vyhotovení.
Doporučená podoba nabídky tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) budou očíslovány průběžnou číselnou řadou
začínající číslem 1. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady, resp.
jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. V nabídce však musí být odkaz
na jejich počet a název (např. v obsahu nabídky). Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí
být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídka musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou oprávněnou
za uchazeče jednat, v případě uchazeče - fyzické osoby touto osobou.
Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené viditelně „Ve řejná
zakázka - „NDA, Výběrové řízení na dodávku HW a SW vybavení projektového pracoviště“ NEOTEVÍRAT“, na níž bude uvedena adresa, na kterou je možno uchazeči zaslat oznámení, podle
§ 71 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

11. Hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena.
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí nabídky dle nabídkové ceny
vzestupně. Nejúspěšnější nabídkou se stane nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

12. Další podmínky veřejné zakázky
−
−
−

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů spojených s poskytnutím zadávací dokumentace.
Uchazečům nenáleží náhrada za zpracování a podání nabídek ani dalších nákladů spojených
s účastí v této veřejné soutěži.
Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí konkrétní názvy produktů. Činí tak v případech,
kdy by popis předmětu veřejné zakázky nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Zadavatel
v takovém případě akceptuje pro plnění veřejné zakázky i jiná, kvalitativně a technicky
obdobná řešení.

13. Lhůty, termíny a místa
1. Zadávací lhůta činí 20 dnů a počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
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2. Místem pro podání nabídky je podatelna Národního archivu. Nabídky je možno podat
prostřednictvím podatelny zadavatele nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb na adresu sídla zadavatele: Národní archiv, Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodov,
PSČ 149 00.
3. Lhůta pro podání nabídek se stanoví do 12:00 hodin 8. 11. 2011. Za podanou nabídku se
považuje nabídka došlá podatelně Národního archivu.
4. Otevírání obálek proběhne dne 8. 11. 2011 od 13:00 hodin v přednáškovém sále Národního
archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodov.

14. Přílohy
1. Vzor čestného prohlášení
2. Doporučený vzor nabídky
3. Pravidla publicity daná výzvou č. 10 Integrovaného operačního programu
V Praze dne 24. 10. 2011
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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