Č.j.: 1/120/627770-2018

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Identifikace veřejné zakázky (dále jen „VZ“)
Název VZ: Licence pro kapacitní zálohování IBM Spectrum
Režim VZ: Podlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení
Druh VZ : Veřejná zakázka na dodávky
Druh ZŘ : Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem Drahobejlova 1404/4, PSČ 190 03 Praha 9
zastoupená Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem
(dále jen „Zadavatel“)
IČO:
47114975
Vyřizuje: Ing. Martoch, Ing. Michaljanič
Telefon: +420 284 021 256, +420 284 021 236
E-mail: zakazky@vozp.cz; mmartoch@vozp.cz; vmichaljanic@vozp.cz

1.

Předmět veřejné zakázky

1.1.

Popis předmětu veřejné zakázky

Pro zajištění zálohování veškerých dat VoZP (produkčních dat, dat podpůrných a kancelářských
aplikací, systémových dat a parametrů), zachování homogenity a dosažení licenční čistoty zálohovacího
SW IBM Spectrum Protect, je potřeba dodávky SW licencí pro kapacitní zálohování IBM Spectrum
včetně podpory na 2. a 3. rok. Požaduje se změna licenčního modelu od licencování dle PVU na
licencování podle kapacity dat za předpokladu snížení objemu ukládaných dat, dostupnosti komponent
pro zálohy dle prostředí jejich vzniku a plné licenční pokrytí.
Podrobná specifikace dodávky SW komponent a služeb a dalších požadavků zadavatele je uvedena
v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.

1.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV: 48000000-8
Název: Balíky programů a IS
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1.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 900 000 Kč bez DPH.

2.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

2.1.

Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky je do 14 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a
uzavřením kupní smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit
předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

2.2.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, zejména sídlo zadavatele.

3.

Kvalifikace dodavatelů

3.1.

Splnění kvalifikace
Dodavatel je povinnen nejpozději do lhůty podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci
splní dodavatel, který prokáže splnění:
(1) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, odst. 1 až 3 ZZVZ ve vztahu k České republice
předložením dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ
Způsobilým podle § 74 odst. 1 ZZVZ není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením výpisu z evidence
Rejstříku trestů.
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením potvrzení
příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke
spotřební dani.
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením písemného čestného
prohlášení.
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
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Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení.

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z obchodního
rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Jeli členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat




tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu



zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu,
české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74
odst. 2 ZZVZ odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
(2) profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ
Prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní
předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.
Doklady profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

(3) technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením seznamu alespoň tří
významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech před zahájením
zadávacího řízení s uvedením jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Cena zaplacená dodavateli musí činit u každé z významných dodávek minimálně 2 000 000 Kč
bez DPH. Za významnou dodávku se pro účely splnění tohoto kritéria technické kvalifikace
považuje celková dodávka licencí zálohovacího SW nebo systémového SW, obsahově
odpovídajících předmětu veřejné zakázky, včetně implementace.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
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3.2.
Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. V případě prokazování kvalifikace v chybějícím rozsahu
prostřednictvím jiných osob se ustanovení § 83 ZVVZ užije obdobně.

Zadavatel, v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ, požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů
na předmětu plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společnou
a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

3.3.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

b)

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c)

doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

d)
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky,
a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Tento požadavek je
splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této
osoby za plnění veřejné zakázky společně s Dodavatelem.
Dokument podle písm. d) musí obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

3.4.
Prokázání kvalifikace výpisem z SKD nebo SCD
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.
Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
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3.5.
Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

3.6.
Pravost dokladů
Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v prosté kopii. Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a
dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn
předložit jiný rovnocenný doklad. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na
odpovídající informace uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému
vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí
obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové
údaje nezbytné.

3.7.
Předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením kupní smlouvy
a) Před uzavřením kupní smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Dodavatel,
se kterým má být uzavřena smlouva, podle § 124 ZZVZ, je v takovém případě tyto originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů o kvalifikaci předložit, pokud již nebyly v zadávacím řízení zadavateli předloženy.
b) Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím
zadávacím řízení.

3.8.
Stáří dokladů
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení.

4.

Zpracování nabídkové ceny

4.1.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v souladu s předmětem
zakázky uvedeném v čl. 1 této Zadávací dokumentace a přílohy č. 1 Technické specifikace – „Licence
pro kapacitní zálohování IBM Spectrum“, a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč v členění nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková
cena s DPH.

4.2.
Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídnuté ceny
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle
výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.

Obchodní a platební podmínky

Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného textu návrhu kupní smlouvy, který
je uveden v příloze č. 4 a tvoří součást zadávacích podmínek veřejné zakázky. Dodavatel není oprávněn
měnit či doplňovat jakékoliv části návrhu kupní smlouvy s výjimkou identifikačních údajů, výše
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nabídkové ceny a kontaktní osoby a editovatelných polí výslovně označených [doplní dodavatel]. Pokud
dodavatel smlouvu změní jiným, než tímto přípustným způsobem, je to důvodem pro vyřazení jeho
nabídky a pro vyloučení tohoto účastníka z výběrového řízení. Smlouva musí po obsahové stránce
odpovídat obsahu nabídky účastníka. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky
účastníka, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka. Pokud jedná za
účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat dle aktuálního výpisu z OR, musí být součástí
návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena
v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Závazné technické podmínky jsou vymezeny v příloze č. 1 smlouvy – „Technická
specifikace“.

6.

Využití poddodavatele

Zadavatel neomezuje rozsah případných poddodávek.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud
jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl a věcně vymezil, kterou část veřejné zakázky bude
každý z poddodavatelů plnit.

7.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit,
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že zadávací lhůta
skončí dne 31.12.2018.

8.

Varianty

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

9.

Požadavky na zpracování a členění nabídky

9.1.

Formální požadavky na zpracování nabídky
1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
2. Nabídka bude podána v 1 originále, v 1 kopii a v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu
MS Office nebo formátu kompatibilním.
3. Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy ve znění, jež je součástí této zadávací
dokumentace jako její příloha, podepsaný dodavatelem, resp. osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za dodavatele.
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4. Součástí nabídky musí být všechny údaje, dokumenty potřebné pro posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek, a další údaje a doklady dle
požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci.
5. Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti
poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich
neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití
provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.
6. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány
statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

7. Všechny listy nabídky musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1.
Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené
kopie, které nemusí být očíslovány. Vkládá-li dodavatel přílohu či některý samostatný celek,
který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou.
To platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno od číslování
ostatních listů nabídky.
9.2.

Požadavky na členění nabídky
Nabídka dodavatele bude strukturována následujícím způsobem:
1. Krycí list obsahující identifikační údaje o dodavateli podle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ, identifikaci
veřejné zakázky a nabídkovou cenu
2. Obsah nabídky
3. Doklady k prokázání splnění kvalifikace podle kapitoly 3 zadávací dokumentace
4. Podepsaný návrh kupní smlouvy, ve které jsou obsaženy závazné obchodní a platební
podmínky dle kapitoly 5 této zadávací dokumentace
5. Nabídková cena
6. Případné další dokumenty.

10. Způsob, doba a místo podání nabídek
Nabídku dodavatelé podají následujícím způsobem:
1. Dodavatelé mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak, aby byla
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Každý dodavatel může
podat pouze jednu nabídku. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou řadou a
nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
2. Obálku jsou dodavatelé povinni označit výrazně „NABÍDKA – Licence pro kapacitní zálohování
IBM Spectrum“, s označením „NEOTVÍRAT“ a dále s označením adresáta (VoZP ČR) a s
označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.

3. Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese:
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Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od
07:30 hod. do 14:00 hod. na podatelnu zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 8. 2018 ve 09:00 hodin.
K nabídkám, podaným po uplynutí této lhůty, nebude zadavatel přihlížet.

11. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek proběhne dne 22. 8. 2018v 09:30 hodin v místnosti č. 306 v sídle zadavatele na
adrese: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9, PSČ 190 03.
Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit zástupci všech dodavatelů, kteří podali nabídku ve lhůtě
pro podání nabídek, a to maximálně dvě osoby za jednoho dodavatele. Každá osoba, která se bude
účastnit otevírání obálek, je povinna se prokázat průkazem totožnosti a prokázat, že je zástupcem
dodavatele, který podal nabídku (např. výpisem z obchodního rejstříku, jedná-li se o statutární orgán,
nebo plnou mocí).

12.

Kritéria hodnocení

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, tj. nejnižší celkové nabídkové ceny za
plnění všech činností uvedených v bodu 1 této Zadávací dokumentace a přílohy č. 1 (Technické
specifikace „Licence pro kapacitní zálohování IBM Spectrum“).
Uchazečem stanovená nabídková cena je při plnění veřejné zakázky cenou maximální,
nepřekročitelnou a platí po celou dobu platnosti kupní smlouvy.
V celkové nabídkové
ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s plněním předmětu veřejné zakázky.

13.

Přístup k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele na adrese http://www.vozp.cz/cs/opojistovne/uredni-deska/verejne-zakazky-vozp-cr

14.

Závaznost požadavků zadavatele

Informace uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky, představující zadávací
podmínky, včetně jejich změn a doplnění i vysvětlení, 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 z výběrového řízení.
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Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot (např. v krycím listu odlišně od textu
závazného návrhu smlouvy) je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z výběrového
řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem
hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel stanovil.

Závěrečné ustanovení

16.

Dodavatelům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich
vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou dodavatelům
vráceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo:




požadovat od dodavatelů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách,
jednat s dodavatelem o smluvních podmínkách,
výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději do uzavření kupní smlouvy
s vybraným dodavatelem.

V _______________, dne ____________

_________________________
Ing. Josef Diessl
generální ředitel VoZP ČR

Přílohy zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku:
Příloha č.1 ZD – Technická specifikace – „Licence pro kapacitní zálohování IBM Spectrum“
Příloha č.2 ZD – Krycí list nabídky
Příloha č.3 ZD – Čestné prohlášení
Příloha č.4 ZD – Závazný návrh kupní smlouvy

Zpracoval: Ing. Miroslav Martoch
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