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1.

PREAMBULE

Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro
zadávání dílčích veřejných zakázek na dodávky hardwaru (ICT zařízení), softwaru, spotřebního materiálu, pasivní
síťové infrastruktury a s tím související služby – pronájem multifunkčních zařízení / tiskáren v období 48 měsíců od
zavedení DNS.
Zadavatel předpokládá zadávání dílčích veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech
odvislých od aktuálních potřeb zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadávaných
v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní dílčí veřejné zakázce.
Tato zadávací dokumentace je zpracována jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět
veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání žádosti o účast a podmínky pro zařazení do
DNS, který je zaváděn dle § 138 a násl. ZZVZ v užším řízení postupem pro nadlimitní veřejnou zakázku podle
ZZVZ.
Podáním žádosti o účast účastník zadávacího řízení (dále také jako „dodavatel“) plně a bez výhrad akceptuje
zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně případných vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace.
Zadavatel předpokládá, že dodavatel před podáním žádosti o účast pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a
termíny obsažené v zadávací dokumentaci a že se jimi bude řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny
požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho žádost o účast nebude v každém ohledu odpovídat zadávací
dokumentaci, může tato skutečnost mít za důsledek odmítnutí zařazení dodavatelel do DNS.

Elektronický nástroj E-ZAK
Tento DNS je zaváděn elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního
města
Karviná
(dále
jen
„elektronický
nástroj
E-ZAK“)
dostupného
na
https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html.
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho
zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem
jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti
nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi
odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji EZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba
provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK,
uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je
povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní
údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje
E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
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2.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky a související služby
Zadavatel ve smyslu ust. § 138 odst. 1 ZZVZ dělí DNS na 5 kategorií:
 Kategorie 1 – Hardware (zařízení ICT)
 Kategorie 2 – Software
 Kategorie 3 – Služby - Pronájem multifunkčních zařízení / tiskáren
 Kategorie 4 – Spotřební materiál
 Kategorie 5 – Pasivní síťová infrastruktura
Dodavatel je oprávněn podat žádost o účast v jedné či více kategoriích DNS. Není-li zadavatelem výslovně
uvedeno jinak, platí, že se požadavky a podmínky zadavatele uvedené v této Zadávací dokumentaci a jejich
přílohách vztahují na všechny kategorie DNS.

CPV kód:
Hlavní kód CPV:
30200000-1 - Počítače
Doplňkové kódy CPV:
30213000-5 - Osobní počítače
30213100-6 - Přenosné počítače
30213200-7 - Tablety (PC)
33195100-4 - Monitory
32324000-0 - Televize
32250000-0 – Mobilní telefony
48620000-0 – Operační systémy
32424000-1 – Síťová infrastruktura
30237410-6 - Počítačová myš
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30237000-9 - Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
48820000-2 - Servery
30233000-1 - Archivovací a čtecí zařízení
30233100-2 - Počítačové paměťové jednotky
30233132-5 - Diskové jednotky
30233150-7 - Optické diskové jednotky
30234000-8 - Média pro ukládání dat
32400000-7 - Sítě
32420000-3 - Síťová zařízení
38651000-3 – Fotografické přístroje
30195000-2 - Tabule
32422000-7 - Síťové komponenty
32500000-8 - Telekomunikační přístroje na přenos dat
35125300-2 - Bezpečnostní kamery
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
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30232100-5 - Tiskárny a kresliče
79521000-2 - Kopírovací služby
Předpokládaná hodnota DNS: 25 600 000,- Kč bez DPH






Kategorie 1 – Hardware (zařízení ICT) 12 000 000,- Kč bez DPH
Kategorie 2 – Software 4 000 000,- Kč bez DPH
Kategorie 3 - Služby – Pronájem multifunkčních zařízení / tiskáren 3 500 000,- Kč bez DPH
Kategorie 4 – Spotřební materiál 2 100 000,- Kč bez DPH
Kategorie 5 – Pasivní síťová infrastruktura 4 000 000,- Kč bez DPH

Jedná se o součet předpokládaných hodnot všech dílčích veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu
trvání DNS, tedy za dobu 48 měsíců.
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu dynamického nákupního systému v souladu s § 16 odst. 6 ZZVZ, resp.
§ 23 odst. 1 zákona, a to jako souhrnnou předpokládanou hodnotu všech dílčích veřejných zakázek, které mohou být
za dobu trvání DNS zadány.
Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě údajů a informací o dílčích veřejných zakázkách stejného či
obdobného předmětu plnění, které v minulosti zadavatel realizoval. Zadavatel vycházel jak ze svých vlastních
zkušeností, tak i z dalších dostupných informací a údajů (průzkum trhu, interní odhad, který reflektuje hodnotu
obdobného plnění v rámci veřejných zakázek realizovaných v minulosti). Zadavatel zohlednil vývoj relevantních
faktorů na trhu v čase tak, aby použité údaje a informace mohly být považovány za aktuální.

3.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVANÝCH V DNS

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky případně související služby
v rozsahu blíže specifikovaném vždy ve výzvě k podání nabídek konkrétní dílčí veřejné zakázky ve smyslu
§ 141 ZZVZ, a to v následujících kategoriích:
Kategorie 1 – Hardware (zařízení ICT)
 Počítač (PC, all-in-one PC),
 Řídíčí počítač (server),
 Notebook,
 Příslušenství k notebooku (dokovací stanice, brašna),
 Tenký klient pro připojení k virtuálním desktopům,
 Monitor,
 Televize,
 Tablet,
 Tiskárna,
 Dataprojektor,
 Projekční plátno / stěna,
 Interaktivní tabule,
 Digitální fotoaparát,
 Mobilní telefon,
 Síťový přepínač / směrovač / firewall,
 Záložní zdroj UPS vč. náhradních baterií,
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Systém pro ukládání dat – NAS storage,
Zálohovací systém,
Wifi anténa / přístupový bod (access point),
Kamerový bod (kamera) městského kamerového dohlížecího systému
Příslušenství k zařízením ICT (kabely, redukce, čtečky čipových karet, paměťové karty, externí a interní
Operační systémy k dodávkám pořízeným v DNS,
HDD, flash disky, paměti RAM, optické mechaniky, grafické karty, síťové karty, klávesnice, myši,
sluchátka, repro soustavy k PC, nabíjecí zdroje, privátní filtry na display, USB adaptéry, rack skříně,
systémy pro organizaci kabeláže)

Kategorie 2 – Software
 Ostatní licenční software – trvalé licence,
 Ostatní licenční software – časově omezené licence
Kategorie 3 – Služby - Pronájem multifunkčních zařízení / tiskáren
 Pronájem multifunkčních zařízení / tiskáren vč. spotřebního materiálu
Kategorie 4 – Spotřební materiál
 Baterie (různé druhy AA, AAA apod.),
 Dymo pásky,
 Samolepící štítky do tiskáren (různé druhy pro všechny typy tisku),
 Papíry (různé druhy pro všechny typy tisku),
 Tonery do tiskáren,
 Inkoustové náplně do tiskáren,
 LTO pásky do zálohovací knihovny
Kategorie 5 – Pasivní síťová infrastruktura
 Zařízení pasivní infrastruktury venkovních telekomunikačních a datových sítí (kabelové trasy,
telekomunikační a datové kabely, koncové zásuvky a zařízení) – odkup existujících,
 Zařízení pasivní infrastruktury venkovních a vnitřních telekomunikačních a datových sítí (kabelové trasy,
telekomunikační kabely, koncové zásuvky a zařízení) – zřízení nových (výkopy, pokládka, lištování a
vedení kabeláže, instalace koncových zásuvek, oživení).

4.

POŽADAVKY NA VARIANTY ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

5.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVANÝCH V DNS

DNS bude zaveden na dobu 48 měsíců. Zadavatel předpokládá zadávání dílčích veřejných zakázek v DNS
v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých od aktuálních potřeb zadavatele.
Termíny a místa plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou stanovovány vždy ve výzvě k podání
nabídek na konkrétní dílčí veřejné zakázky ve smyslu § 141 ZZVZ.
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6.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Předpokladem pro posouzení žádostí o účast a zařazení dodavatele do DNS je prokázání splnění kvalifikace
dodavatele v souladu s ustanoveními § 73 a násl. ZZVZ v rozsahu stanoveném zadavatelem v Příloze č. 1 této
zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace.

7.

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky zadávané v DNS ve
smyslu § 141 ZZVZ.
Obchodní a platební podmínky budou stanovovány ve standardních kupních smlouvách dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

8.

POKYNY A DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

8.1.

Požadavky na obsah žádosti o účast

Dodavatel je oprávněn podat žádost o účast v jedné či více kategoriích DNS. Není-li zadavatelem výslovně
uvedeno jinak, platí, že se požadavky a podmínky zadavatele uvedené v této Zadávací dokumentaci a jejich
přílohách vztahují na všechny kategorie DNS.

Zadavatel stanovuje, že žádost o účast musí obsahovat:
a)

Krycí list žádosti o účast. Pro sestavení krycího listu dodavatel použije Přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace– Krycí list žádosti o účast.

b)

Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Požadavky na prokázání kvalifikace jsou stanoveny
v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace.

c)

Prohlášení dodavatele o tom, že žádá o zařazení do DNS a že je schopen poskytovat předmět
plnění definovaný v článku 3 této zadávací dokumentace. Dodavatel může využít vzor, který tvoří
Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace - Čestné prohlášení k DNS (vzor).

Podpisem1 (podpisy) požadovaných dokladů potvrdí dodavatel pravdivost, úplnost a závaznost všech údajů a
svých tvrzení uvedených v žádosti o účast. Zadavatel doporučuje, aby byly požadované doklady
dodavatelem podepsány způsobem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Jedná-li za
dodavatele zástupce, doporučuje zadavatel z důvodu právní jistoty, aby dodavatel v žádosti o účast uvedl,
resp. doložil, právní titul zastoupení (úředně ověřená plná moc, vedoucí organizační složky, pověření apod.),
nevyplývá-li právní důvod z jiných předložených dokumentů (např. prokura z výpisu z obchodního rejstříku).

1

Vlastnoruční podpis a jakýkoliv druh elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. jsou si rovny.
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8.2.

Forma žádosti o účast
 V souladu s ustanovením § 138 odst. 1 ZZVZ je DNS plně elektronický systém, tj. při zavádění DNS a
zadávání dílčích veřejných zakázek v DNS používá zadavatel i dodavatel,resp. účastník zadávacího
řízení výlučně elektronické nástroje podle § 213 ZZVZ.
 Žádost o účast je možno podat pouze v elektronické podobě.
 Žádost o účast v elektronické podobě musí být podána v souladu s ustanovením § 213 ZZVZ
prostřednictvím
elektronického
nástroje
E-ZAK
dostupného
na https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html.
 Žádost o účast musí být v plném rozsahu zpracována v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném
než českém jazyce musí být předloženy v souladu s bodem 1.7 Kvalifikační dokumentace (Příloha č. 1
této zadávací dokumentace).
 Zadavatel doporučuje, aby žádost o účast podaná v elektronické podobě byla jako celek opatřena
elektronickým podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele. Je-li žádost o účast podepsána
elektronickým podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele, má se za to, že jsou podepsány
veškeré dodavatelem vyhotovené dokumenty, které jsou součástí žádosti o účast.

9.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

V rámci zavádění DNS je lhůta pro podání žádostí o účast stanovena v souladu s § 139 odst. 2 ZZVZ a uvedena
zadavatelem v Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek. Lhůta pro
podání žádostí o účast stanovena v souladu s § 139 odst. 2 ZZVZ uplyne dne
27. 8. 2018 v 10:00 hodin.
S ohledem na ustanovení § 140 odst. 1 ZZVZ zadavatel umožňuje podat žádost o účast po celou dobu trvání DNS
(tj. i po lhůtě pro podání žádosti o účast pro účely zavedení DNS uvedené jak výše, tak v Oznámení o zahájení
zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek).
První dílčí veřejnou zakázku v rámci DNS zadavatel plánuje vyhlásit v srpnu 2018.

10.

OTEVÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

Otevírání žádostí o účast v rámci zavádění DNS (§ 139 odst. 2 ZZVZ) bude zahájeno bez zbytečného odkladu po
uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast uvedené v kap. 9 této zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení
zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek. Nejdříve budou otevřeny žádosti o účast podané
v Kategorii 1, následně žádosti o účast podané v Kategorii 2 a postupně v dalších Kategorii 3, Kategorii 4 a
Kategorii 5 .
Žádosti o účast doručené po zavedení DNS (§ 140 odst. 1 ZZVZ) zadavatel posoudí do 10 pracovních dnů ode dne
jejího doručení (tuto lhůtu může zadavatel v odůvodněných případech prodloužit na 15 pracovních dnů). Ve výše
uvedené lhůtě zadavatel odešle dodavateli oznámení o zařazení do DNS či o jeho odmítnutí vč. odůvodnění.
Zadavatel informuje dodavatele o tom, že otevírání žádostí o účast v elektronické podobě není veřejné.
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11.

POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

Žádosti o účast posoudí zadavatel, resp. jím ustanovená hodnotící komise. Zadavatel posoudí došlé žádosti o účast z
hlediska splnění požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci. Do DNS budou zařazeni dodavatelé, kteří
podali žádost o účast prokazující splnění zadávacích podmínek, zejména požadavků dle kap. 6 této zadávací
dokumentace, resp. Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace – Kvalifikační dokumentace. Zařazení dodavatele, jehož
žádost o účast při posuzování žádostí o účast nesplnila zadávací podmínky, zadavatel bezodkladně vyloučí a do
DNS tohoto dodavatele nezařadí. Vyloučení, včetně řádného zdůvodnění zadavatel vyloučeným dodavatelům
bezodkladně písemně oznámí.
Zadavatel upozorňuje, že vyloučení dodavatele z DNS v souladu s § 139 odst. 6 ZZVZ neznamená vyloučení
dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Jinými slovy to neznamená, že dodavatel nemůže podat žádost o účast
znovu, jelikož podle § 140 odst. 1 ZZVZ zadavatel umožní dodavateli podat žádost o účast po celou dobu trvání
DNS.

12.

KRITÉRIA HODNOCENÍ PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V DNS

Zadavatel nespecifikuje kritéria hodnocení pro zadávání dílčích veřejných zakázek v DNS, neboť to s ohledem na
časový odstup mezi zadáváním dílčích veřejných zakázek v DNS není vhodné. Kritéria hodnocení proto budou vždy
specifikována ve výzvě k podání nabídek na plnění jednotlivých dílčích veřejných zakázek v DNS.
Zadavatel předpokládá, že zpravidla bude ekonomická výhodnost nabídek podaných na plnění dílčích veřejných
zakázek v DNS hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny.

13.

VYMEZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A JEJÍ POSKYTOVÁNÍ

Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující
zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované dodavatelům, včetně změn či doplnění zadávací dokumentace
podle § 99 ZZVZ, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ
V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele na internetové
adrese https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html.

14.

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky, kterou je zaváděn
DNS, a to nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast (viz kap. 9 této
zadávací dokumentace). Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, její změnu nebo doplnění, případně
související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele.
Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky
musí
být
vedena
pouze
prostřednictvím
elektronického
nástroje
E-ZAK
dostupného
na https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.
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15.

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 - Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 2 - Krycí list žádosti o účast (vzor) – kategorie 1 až 5
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení o splnění technické způsobilosti – kategorie 1 až 5
Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení o zařazení do DNS – kategorie 1 až 5
V Karviné dne 21.09.2018

JUDr. Olga Guziurová
vedoucí Odboru
organizačního
v Karviné
2018.09.21 12:29:50 +02'00'

JUDr. Olga Guziurová, MPA
vedoucí Odboru organizačního
na základě pověření ze dne 2. 1. 2018
Statutární město Karviná
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Příloha č. 1
Kvalifikační dokumentace
(tvoří samostatný dokument v elektronické podobě)
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Příloha č. 2
Krycí list žádosti o účast (vzor)
(tvoří samostatný dokument v elektronické podobě)
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Příloha č. 3
Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
(tvoří samostatný dokument v elektronické podobě)
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Příloha č. 4
Vzor čestného prohlášení o splnění technické způsobilosti
(tvoří samostatný dokument v elektronické podobě)
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Příloha č. 5
Vzor čestného prohlášení o zařazení do DNS
(tvoří samostatný dokument v elektronické podobě)
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