ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Optimalizace ICT infrastruktury VoZP CR"
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1.

Název veřejné zakázky

Optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR
2.

Zadavatel

název zadavatele:
sídlo:
IČO:
stát:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4, Praha 9, PSČ 190 03
47114975
ČR

odpovědný útvar:

OL

kontaktní osoba zadavatele:
tel.:
e-mail:

Luboš Opalecký
284 021 217
lopalecky@vozp.cz

3.

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"). Účelem zadávacího řízení je uzavření
smlouvy o realizaci zakázky s jedním vybraným uchazečem.

4.

Předmět veřejné zakázky

4.1.

Popis předmětu veřejné zakázky

I. Předmětem zakázky je realizovat proces optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR. Dále zajistit
plně redundantní a stabilní infrastrukturu pro provoz kritických aplikací a to zejména NIS a IIS.
Podrobný popis požadavků zadavatele obsahuje Příloha č. 1 zadávací dokumentace:
Optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR.
II. Zadavatel požaduje dodání nezbytných komponent ICT infrastruktury pro zajištění vysoké
dostupnosti pro aplikace, data a komunikační datové vrstvy. Zadavatele požaduje:
a) návrh cílové infrastruktury, dodávku nezbytných komponent ICT infrastruktury pro zajištění
vysoké dostupnosti pro aplikace, data a komunikační datovou vrstvu. Dále je požadováno
sjednocení infrastruktury, které bude respektovat a garantovat kompatibilitu se současně
provozovanými systémy, zajištění konsolidace aplikací a ukládaných dat;
b) migrace aplikací na aktuální verze.
Zadavatel od projektu optimalizace očekává a po dodavateli požaduje plnění, které také výrazné sníží
provozní náklady spojené s provozem ICT infrastruktury v následujícím období 5ti let a návrh, jakož i
vlastní realizaci implementace provedenou dodavatelem na místě plnění zakázky.
V podrobnostech viz přílohy zadávací dokumentace.

2/13

4.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV
72000000-5
30233141-1
48000000-8
48820000-2
48710000-8

POPIS
Informační technologie, poradentství, vývoj
programového vybavení, internet a podpora
Víceúčelová disková pole nezávislých disků
(RAID)
Balíky programů a informační systémy
Servery
Balík programů pro zálohování a obnovu dat
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4.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky se bude pohybovat v rozsahu do 35 000 000,- Kč bez DPH.
4.4.

Opční právo

Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dalších dodávek a služeb. Zadavatel je oprávněn,
nikoli povinen, využit opčního práva. V mezích příslušného zákona účinného v době využití
opčního práva zadavatel předpokládá, že k případnému zadání jedné či více veřejných
zakázek na základě využití opčního práva zadavatel přistoupí v jednacím řízení bez
uveřejnění na veřejnou zakázku na služby.
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zadavatel stanoví, že uchazeč předmět opčního práva
v nabídce podávané v tomto otevřeném řízení nenaceňuje. Případné využití opčního práva
zadavatelem bude předmětem až eventuálního budoucího jednacího řízení bez uveřejnění.
Předpokládaný předmět opčního práva: licence k software produktům, ve vztahu k dodanému
hardware a software poskytování podpory včetně podpory výrobců a služby s těmito spojené.
Předběžně stanovená doba využití opčního práva: zadání v červnu až září 2018 (plnění
předpokládáno pro období leden 2019 až prosinec 2020); je zde předpoklad využití opčního
práva po dobu 2 let po ukončení licencí k SW a podpory a služeb k HW a SW na základě
plnění dodavatele veřejné zakázky v tomto otevřeném řízení.
Předpokládaná hodnota opčního práva: 10.000.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota včetně opčního práva: 45.000.000,- Kč bez DPH

5.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná doba zahájení plnění je závislá na řádném ukončení zadávacího řízení. Z
těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín
zahájení a plnění veřejné zakázky. Předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky
v otevřeném řízení je do 31. 12. 2018.
Místem plnění je ČR, sídlo zadavatele - Drahobejlova 1404/4, Praha 9, budova Ústředí VoZP
ČR.
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Základní harmonogram realizace zakázky:
Etapa plnění

Termín

1

Zpracování Plánu projektu a jeho do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o
schválení zadavatelem
realizaci zakázky

2

Zpracování Migračního plánu a jeho do 55 dnů ode dne uzavření smlouvy o
schválení zadavatelem
realizaci zakázky

3

Dodávka zboží

do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o
realizaci zakázky, ne však dříve než
v den schválení Plánu projektu ze
strany zadavatele

4

Migrace, instalace
dodaného zboží

5

Dodání instalační a implementační do 150 dnů ode dne uzavření smlouvy
dokumentace
o realizaci zakázky

a

integrace

do 120 dnů ode dne uzavření smlouvy
o realizaci zakázky, ne však dříve než
po dokončení dodávky zboží

Poskytnutí zadavateli licencí k software – od zahájení Testovacího provozu do uplynutí
2. (druhého) kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla uzavřena smlouva
o realizaci zakázky (tj. například bude-li smlouva uzavřena v roce 2016, pak do 31. 12.
2018).
Podrobněji viz přílohy této zadávací dokumentace.

6.

Kvalifikace dodavatelů

6.1.

Splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci.
Kvalifikaci splní dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ,
b) splní profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 ZVZ,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku a
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ.
Pokud více dodavatelů podává společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů, jak jsou uvedeny níže v této zadávací dokumentaci, a
profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu.
Jestliže více dodavatelů podává společnou nabídku, požaduje zadavatel v souladu s
požadavky uvedenými v ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ rovněž předložení smlouvy, ve které
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bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v
takovém případě povinen zadavateli, vedle příslušných dokladů k prokázání splnění části
kvalifikace subdodavatelem, předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ
subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí 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.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle §
54 písm. a) ZVZ.
6.2.

Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

Nestanoví-li ZVZ jinak, dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikace. Zadavatel má právo požadovat od dodavatele, se kterým má být uzavřena
smlouva podle § 82 zákona, před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo úředně
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace; dodavatel je povinen na žádost
zadavatele takové doklady předložit.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
6.3.

Prokázání kvalifikačních předpokladů výpisem ze SKD nebo SCD

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli ověřený výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (SKD), který není starší než 3 měsíce, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu,
v jakém doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají
požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění
veřejné zakázky.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných
dodavatelů (SCD), který obsahuje náležitosti podle § 139 ZVZ, nahrazuje tento certifikát v
rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje v
certifikátu uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění
kvalifikace.
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6.4.

Prokázání kvalifikace zahraniční osoby, jazyk dokladů

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 ZVZ a veřejným 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 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
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 ve slovenském jazyce.
6.5.

Základní kvalifikační předpoklady

6.5.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační kritéria stanovená v § 53 odst. 1 ZVZ splňuje uchazeč který:
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, 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 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 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 zapáchání 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 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
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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,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
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 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) záměrně nevyužito
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a
řešení krize na finančním trhu
6.5.2. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího bodu
6.5.1 předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ],
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b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného
prohlášení [§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ],
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ],
d) čestného prohlášení [§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), j) až l) ZVZ].
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90
dnů ke dni podání nabídky.
6.6.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán;
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Technické kvalifikační předpoklady

6.7.

Dodavatel splní technické kvalifikační předpoklady, pokud prokáže, že v posledních třech
letech realizoval tři významné dodávky (dále též jen „referenční zakázky“), přičemž každá
z referenčních zakázek musí splňovat všechny tyto požadavky:
•

•

předmětem referenční zakázky bylo poskytnutí dodávek a služeb v oblasti
dodávky serverů a diskových polí obdobného charakteru jako je předmět této
veřejné zakázky s tím, že součástí takové referenční zakázky byla též dodávka
technologií a služeb související s implementací řešení dodavatelem a současně
cena za referenční zakázku byla sjednána ve výši minimálně 9 milionů Kč bez DPH.

Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu významných dodávek
(referenčních zakázek) s tím, že z tohoto seznamu musí vyplývat splnění všech výše
uvedených požadavků zadavatele na specifikované referenční zakázky. V seznamu
významných dodávek musí být uvedeny též kontaktní údaje na odpovědnou osobu
objednatele, u níž je možné si tyto reference ověřit. Přílohou tohoto seznamu musí být:
-

osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byla referenční
zakázka dodána veřejnému zadavateli, nebo
osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla referenční zakázka dodána jiné osobě
než veřejnému zadavateli, nebo
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-

6.8.

smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle předchozí odrážky od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
Ekonomická a finanční způsobilost

Dodavatel je povinen předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti
splnit tuto veřejnou zakázku.

7.

Zpracování nabídkové ceny

7.1.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč v nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za plnění předmětu této veřejné
zakázky v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Tato cena musí zahrnovat
veškeré náklady uchazeče spojené s komplexním plněním předmětu veřejné zakázky.
Výše celkové nabídkové ceny nesmí překročit částku 35.000.000,- Kč bez DPH.
Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena
včetně DPH v návrhu smlouvy o realizaci zakázky (příloha č. 2), v krycím listu nabídky (příloha
č. 3) a dále jako částku bez DPH též v položkovém rozpočtu nabídkové ceny (příloha č. 4 této
zadávací dokumentace).
Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH je dodavatel povinen rozpracovat do
položkového rozpočtu dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 – položkový rozpočet nabídkové
ceny. Dodavatel je povinen zpracovat položkový rozpočet v souladu s požadavky zadavatele
uvedených ve formě poznámek v příloze č. 4, které jsou označeny „Pozn.“ Současně je
dodavatel povinen v položkovém rozpočtu uvést cenu za Plán projektu a dále cenu za
Migrační plán, přičemž každá z těchto cen může činit maximálně 1% z celkové nabídkové
ceny.
7.2.

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Změna (překročení) celkové 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.

8.

Obchodní a platební podmínky

Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného textu návrhu smlouvy o
realizaci zakázky, který je uveden v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Přílohu smlouvy
o realizaci zakázky tvoří, mimo jiné, též příloha č. 1 této zadávací dokumentace –
Optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR.
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Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat jakékoliv části návrhu smlouvy s výjimkou případů
výslovně uvedených ve smlouvě a jejich přílohách poznámkou (poznámka se
závaznou instrukcí zadavatele pro vyplnění vynechaného místa či textu je ve smlouvě a jejich
přílohách označená značkou „POZN.“ příp. „Pozn.“, např. identifikační údaje uchazeče,
nabídková cena, realizační tým uchazeče, položkový rozpočet atd.
Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky
zadavatele, uvedené v zadávacích podmínkách. Uchazečem předložený návrh smlouvy musí
po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídat veškerým zadávacím podmínkám i
dalšímu obsahu nabídky uchazeče.

9.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázání, začíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že uchazeč je vázán
celým obsahem své nabídky 90 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

10. Závazná struktura nabídky
Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce; s výjimkou uvedení v České republice
běžně užívaných anglických odborných výrazů v relevantním oboru. Nabídka bude obsahovat
následující části:
1. Krycí list nabídky - s vyplněním požadovaných údajů o uchazeči a nabídkové ceně;
uchazeč použije krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
2. Doklady k prokázání splnění kvalifikace - uchazeč přiloží doklady prokazující
splnění kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem.
3. Závazný návrh smlouvy o realizaci zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče - uchazeč je povinen použít závazný text smlouvy o realizaci
zakázky uvedený v příloze č. 2 a dále je povinen připojit položkový rozpočet
celkové nabídkové ceny zpracovaný dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace
(příloha č. 2 smlouvy) a připojit přílohu č. 3 smlouvy s vyplněními údaji
k realizačnímu týmu uchazeče; uchazeč není povinen vložit do nabídky vytištěnou
přílohu č. 1 této zadávací dokumentace – Optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR,
která tvoří též přílohu smlouvy, tato však samozřejmě bude součástí smlouvy uzavřené
s vybraným uchazečem.
4. Doklady o skutečnostech dle § 68 odst. 3. ZVZ.
5. Ostatní dokumenty (jakékoli další listiny, např. plná moc zmocněnce).
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11. Způsob, doba a místo podání nabídek
Nabídka musí být zpracována v souladu se zadávacími podmínkami na tuto veřejnou
zakázku. Veškeré části nabídky musí být ve vzájemném souladu a nesmí se svými údaji
a informacemi v nich obsaženými vzájemně lišit. V nabídce (zejména v návrhu smlouvy a
přílohách smlouvy) nesmí být uchazečem uvedeny žádné výhrady, omezení, informace či
podmínky, kterými by uchazeč podmiňoval plnění této veřejné zakázky, na něž by
plnění této veřejné zakázky vázal anebo které by jakkoli zvýhodňovaly uchazeče či
zhoršovaly postavení zadavatele anebo by tyto šly nad rámec zadávacích podmínek.
Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Součástí nabídky musí být rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče, kteří v posledních
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele,
b) seznam vlastníků akcií uchazeče, má-li uchazeč formu akciové společnosti, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro
podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů), v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.
Nabídku včetně dokladů k prokázání kvalifikace je dodavatel povinen dodat písemně v listinné
(tj. papírové) podobě v originále a v jedné kopii a na nosiči dat (CD/DVD) a to včetně
požadovaného řazení nabídky. Výtisk originálu a kopie nabídky vč. CD/DVD musí být v jedné
uzavřené obálce.
1. Nabídka musí být svázána do jednoho svazku. Originál musí být na titulní straně

označen jako „Originál".
2. Nabídka 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.
3. Veškerá prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány
statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
4. Všechny listy nabídky musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem
1.
5. Nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
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6. Obálku jsou uchazeči povinni označit výrazně „NABÍDKA - Optimalizace ICT
infrastruktury VoZP ČR" označením „NEOTVÍRAT" a dále označením adresáta
(VoZP ČR) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
7. Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese:
Vojenská zdravotní pojišťovna České
republiky Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 6. 2016 v 09:00 hodin.

12. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek proběhne dne 13. 6. 2016 v 09:05 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).

13.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeči mohou zasílat případné písemné žádosti o dodatečné informace (dotazy) k
zadávacím podmínkám kontaktní osobě zadavatele. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
odešle dodatečné informace do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

14.

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Nabídková cena představuje celkovou cenu za plnění celého předmětu této veřejné zakázky
v korunách českých (Kč) bez DPH. Tato celková nabídková cena v sobě zahrnuje veškeré
náklady a hotové výdaje spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky uchazečem a jeho
případnými subdodavateli.

Zadavatel stanoví, že výše celkové nabídkové ceny nesmí překročit částku 35.000.000,- Kč
bez DPH.
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že se stanoví pořadí nabídek podle výše celkové
nabídkové ceny. Nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou.
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Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zadavatel stanoví, že uchazeč předmět opčního práva
v nabídce podávané v tomto otevřeném řízení nenaceňuje. Případné využití opčního
práva zadavatelem bude předmětem až eventuálního budoucího jednacího řízení bez
uveřejnění.

15.

Další podmínky a práva zadavatele

Uchazečům 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 uchazečům vráceny.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
V případě, že jsou v zadávacích podmínkách uvedeny 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 za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění
předmětu veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Kontaktní osobou pro získání doplňkových informací je Luboš Opalecký, tel. 284 021 217, 727
872 343, e-mail: lopalecky@vozp.cz.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

16.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel konstatuje, že ke dni podpisu této aktualizované verze zadávací dokumentace
nedošlo ze strany dodavatelů k předložení žádosti o využití získání doplňkové informace
formou řízené konzultace k problematice v rozsahu 4 hodin/uchazeče, a tedy žádnému
dodavateli zadavatel takovouto formou konzultace neposkytl.
Zadavatel se nicméně rozhodl umožnit dodavatelům prohlídku místa plnění doplněnou o
prezentaci projektu zadavatelem přítomným dodavatelům (dále jen „prohlídka“). Prohlídky se
mohou účastnit všichni dodavatelé zvažující účast v tomto zadávacím řízení. V rámci
prohlídky zadavatel umožní dodavatelům klást dotazy, na které odpoví v rámci prohlídky
(bude-li zadavateli odpověď již známa) s tím, že zadavatel si současně vyhrazuje právo
odpovědět na dotazy až následně po ukončení prohlídky. Všechny dotazy dodavatelů a
odpovědi na ně následně zadavatel poskytne ve formě dodatečných informací.
Termín zahájení prohlídky:

26. 5. 2016 v 10:00 hod.

Místo prohlídky:

Sídlo zadavatele na adrese Drahobejlova 1404/4, Praha 9, PSČ
190 03, budova Ústředí VoZP ČR, místem srazu účastníků
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prohlídky jsou informace (vrátnice) v přízemí bezprostředně za
hlavními vstupními dveřmi do budovy

17.

Seznam příloh

Přílohy této zadávací dokumentace tvoří:
- Příloha č. 1 - Optimalizace ICT infrastruktury VoZP ČR
- Příloha č. 2 - Smlouva o realizaci zakázky
- Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 4 - položkový rozpočet nabídkové ceny
V Praze dne 13. 5. 2016

Za zadavatele

MUDr. Karel Stein, generální ředitel VoZP ČR
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