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I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu zakázky:

CPV kód

Název

48820000-2

Servery

32423000-4

Síťové rozbočovače

32425000-8

Síťové operační systémy

48620000-0

Operační systémy

Předmětem dodávky jsou 4 servery podporující technologii vSAN, 2 datové přepínače pro
vSAN servery, SW pro 4 vSAN servery s roční podporou a OS Windows na jeden server
s dvouletou podporou.
Zadavatel vyžaduje, aby bylo veškeré dodané zboží nové, nepoužité a určené pro český trh.

Součástí dodávky jsou veškeré potřebné licence umožňující provoz zařízení.
Zadavatel vyžaduje, aby byly všechny licence:
- trvalé,
- s přímou podporou výrobce.
Součástí plnění je rovněž poskytnutí služeb spočívající v instalaci nové infrastruktury,
jejím zprovoznění, provedení konfigurace a přesunutí produkčního prostředí do nové
infrastruktury.
Zadavatel požaduje komplexní dodávku včetně zajištění plné funkčnosti bez dodatečných
nákladů ze strany zadavatele.
Specifikace minimálních parametrů serverů vSAN – node A – minimální požadované plnění
Parametr
Minimální požadavky
Počet kusů:
Provedení serverů:

Počet procesorových
patic na server:
Požadovaný výkon
každého procesorů:

3 ks.
-

do 19"racku, max. 2U nedělené chassis,
Ližiny do racku (rack mount kit) a rameno pro kabeláž (Cable arm)
součástí dodávky.
Min. 2., min. 1 osazení procesoru nejnovější dostupné generace.

-

osazen 1 CPU poslední dostupné generace, min. 16 jader, TDP max.
125W
- CPU2017 Integer Rates min. 164 (base result, měřeno pro systém se
dvěma CPU),
- CPU2017 Floating Point Rates min. 168 (base result, měřeno pro
systém se dvěma CPU),
Dle Standard Performance Evaluation Corporation (www.spec.org)
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Parametr
Operační paměť
(osazení) na server:

Pozice pro HDD –
interní storage:

RAID řadič:

Ethernet konektivita na
server:
Napájení - chlazení:

Management:

Management port:
Rozšiřující sloty:

USB porty:
Energetická efektivita
systému - certifikace:

Záruka

Minimální požadavky
- Osazeno min. 384GB DDR4 2666MHz ECC (moduly rovnoměrně
rozložené přes všechny paměťové kanály),
- Rozšiřitelnost až na 3TB DDR4 2666MHz,
- Minimálně 24 DIMM slotů.
- Server obsahuje pozice pro min. 24x 2.5“ disk.
- Všechny disky připojeny na jeden RAID řadič.
- Rozšiřitelnost na min. 28x 2.5” HDD.
- Všechny HDD hot-plug.
- Možnost interní DVD-RW mechaniky.
- Dedikované flash úložiště pro boot hypervizoru podporující HW RAID 1
(M.2 SSD nebo SD).
Osazeno:
- 2x 960GB SSD min. 3DWPD,
- 6x 1,2TB 10k 12G SAS 512n HDD.
- SAS/SATA Host Bus Adapter pro interní HDD/SSD,
- Podpora min. RAID 0, 1.
- Certifikovaný pro VMware VSAN.
- 2x LoM Ethernet port 1Gbit RJ45,
- 2x OCP Ethernet port 10Gbit SFP+ včetně Twinax active kabelů.
- Redundantní hot-plug napájecí zdroje, každý s výkonem 800W a
účinností alespoň Platinum – 94%.
- 2ks napájecích kabelů.
- Redundantní hotswapové ventilátory - Hot plug redundantní chlazení.
- HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru,
- Přesměrování KVM nezávislé na OS,
- Vzdálené připojení médií,
- Časově neomezena licence.
- Možnost rozšíření interního managementu serveru o update serveru
online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro
správu,
- Možnost bootu a instalace z interní SD karty.
- Dedikovaný LAN port pro management.
- Možnost sdílení management portu s Ethernet portem 1.
- Až 8x PCIe3.0 slot + 1x slot dedikovaný pro ethernet kartu formátu OCP
- VGA port 1x zadní.
- Volitelně sériový port nezabírající PCIe slot.
- USB 3.0 – min. 2 zadní + 1 interní.
- USB 2.0 – min. 1 přední.
Maximální spotřeba serveru v nabízené konfiguraci (při teplotě okolního
vzduchu do 25°C):
- při 100% zatížení max. 320W.
- při 50% zatížení max. 235W.
- bez zatížení max. 135W.
Certifikace pro VMware vSAN.
60 měsíců On-Site, 5 dní x 9 hodin, garance opravy nejpozději do 24 pracovních
hodin od nahlášení s možností rozšíření.

Specifikace minimálních parametrů serverů vSAN – node B – minimální požadované plnění
Parametr
Minimální požadavky
Počet kusů:
Provedení serverů:

1 ks.
-

do 19"racku, max. 2U nedělené chassis,
Ližiny do racku (rack mount kit) a rameno pro kabeláž (Cable arm)
součástí dodávky.
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Parametr
Počet procesorových
patic na server:
Požadovaný výkon
každého procesorů:

Operační paměť
(osazení) na server:

Pozice pro HDD –
interní storage:

RAID řadič:

Ethernet konektivita na
server:
Napájení - chlazení:

Management:

Management port:
Rozšiřující sloty:

USB porty:
Energetická efektivita
systému - certifikace:

Záruka

Minimální požadavky
Min. 2., min. 1 osazení procesoru nejnovější dostupné generace.
-

osazen 1 CPU poslední dostupné generace, min. 12 jader, TDP max.
165W,
Dodávaný procesor musí splňovat níže uvedený benchmark:
Minimální počet bodů v benchmarku Passmark CPU Mark = min. 25140 bodů.
http://www.cpubenchmark.net, High End CPUs Performance
- Osazeno min. 384GB DDR4 2666MHz ECC (moduly rovnoměrně
rozložené přes všechny paměťové kanály),
- rozšiřitelnost až na 3TB DDR4 2666MHz,
- minimálně 24 DIMM slotů.
- Server obsahuje pozice pro min. 24x 2.5“ disk.
- Všechny disky připojeny na jeden RAID řadič.
- Rozšiřitelnost na min. 28x 2.5” HDD.
- Všechny HDD hot-plug.
- Možnost interní DVD-RW mechaniky.
- Dedikované flash úložiště pro boot hypervizoru podporující HW RAID 1
(M.2 SSD nebo SD).
Osazeno:
- 2x 960GB SSD min. 3DWPD,
- 6x 1,2TB 10k 12G SAS 512n HDD.
- SAS/SATA Host Bus Adapter pro interní HDD/SSD,
- Podpora min. RAID 0, 1,
- Certifikovaný pro VMware VSAN.
- 2x LoM Ethernet port 1Gbit RJ45,
- 2x OCP Ethernet port 10Gbit SFP+ včetně Twinax active kabelů.
- Redundantní hot-plug napájecí zdroje, každý s výkonem 800W a
účinností alespoň Platinum – 94%.
- 2ks napájecích kabelů.
- Redundantní hotswapové ventilátory - Hot plug redundantní chlazení.
- HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru,
- Přesměrování KVM nezávislé na OS,
- Vzdálené připojení médií,
- Časově neomezena licence.
- Možnost rozšíření interního managementu serveru o update serveru
online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro
správu,
- Možnost bootu a instalace z interní SD karty.
- Dedikovaný LAN port pro management.
- Možnost sdílení management portu s Ethernet portem 1.
- Až 8x PCIe3.0 slot + 1x slot dedikovaný pro ethernet kartu formátu OCP
- VGA port 1x zadní.
- Volitelně sériový port nezabírající PCIe slot.
- USB 3.0 – min. 2 zadní + 1 interní.
- USB 2.0 – min. 1 přední.
Maximální spotřeba serveru v nabízené konfiguraci (při teplotě okolního
vzduchu do 25°C):
- při 100% zatížení max. 393W.
- při 50% zatížení max. 263W.
- bez zatížení max. 138W.
Certifikace pro VMware vSAN.
60 měsíců On-Site, 5 dní x 9 hodin, garance opravy nejpozději do 24 pracovních
hodin od nahlášení s možností rozšíření.
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Specifikace minimálních parametrů datového přepínače – minimální požadované plnění
Parametr
Minimální požadavky
Počet kusů:
Provedení switchů:

Porty:
Parametry stacku:
Propustnost:
Požadované vlastnosti:

Napájení - chlazení:
Záruka

2 ks.
L2 Switch s porty 24 Ethernet 10/100/1000 s možností rozšířit pomocí uplink
modulů na:
- až 12x 1/10 Gigabit Ethernet SFP+,
- nebo až 12x 1/10 Gigabit Copper Ethernet,
- nebo až 3x 40G QSFP+.
- Kompaktní police do 19"racku, 1U nedělené chassis.
- Minimálně 8x 1/10GbE SFP+, včetně Twinax active kabelů.
- HW stacking min. 10 přepínačů.
- Rychlost stacku min. 40Gbps.
- Minimální propustnost přepínacího subsystému min. 200Gbps.
-

Neblokovaná architektura.
Podpora IEEE 802.3az EEE.
Podpora Application Visibility (např. NetFlow, sFlow) bez nutnosti HW
rozšíření.
- Min. 1000 aktivních VLAN, QoS, MAC Address Move Notification, IGMP
snooping, Port mirroring (min. SPAN), apod.
- Možnost definovat povolené MAC adresy na portu.
- Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu.
- Detekce protilehlého zařízení.
- Podpora IPv4 a IPv6, podpora FHS (First Hop Security) v rozsahu min.
RA Guard, IP Source Guard a DHCP v4/v6 snooping.
- Vzdálená správa.
- Redundantní Hot Swap napájecí zdroje.
- Redundantní Hot Swap ventilátory.
36 měsíců On-Site, 5 dní x 9 hodin, garance opravy nejpozději do 24 pracovních
hodin od nahlášení s možností rozšíření.

Specifikace minimálních parametrů SW VMware vSAN
Parametr
Minimální požadavky
Počet kusů:
SW licence
Podpora

4 ks.
VMware vSAN 6 Standard for 1 processor
Basic Support/Subscription for VMware vSAN 6 Standard for 1 processor for 1
year

Specifikace minimálních parametrů OS MS Windows Server DataCenter
Parametr
Minimální požadavky
Počet kusů:
SW licence

1 ks.
Win Svr DataCenter Core Lic / SA 16Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd

Specifikace implementačních prací
Parametr
Minimální požadavky
Počet hodin
(kvalifikovaný odhad):
Instalace

60 hod.
Kompletní montáž nové infrastruktury
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Parametr
Konfigurace

Migrace

Minimální požadavky
Zajištění akutálního FW/BIOS všech komponent
Příprava IP adres, DNS názvů
Instalace a základní konfigurace ESXi
Instalace a konfigurace vCenter
Konfigurace LAN infrastruktury pro vSphere
Konfigurace LAN pro vSAN
Pokročilá konfigurace VMWARE
Konfigurace vSAN
Konfigurace CISCO SAN
Migrace původních VM do VSAN

II. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná max. hodnota veřejné zakázky je 2 700 000,- Kč bez DPH.

III.TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA
Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které jsou
stanoveny v části I. „PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“ a tvoří popis parametrů vyjadřujících
požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny.
K prokázání skutečnosti, že je nabídka v souladu s požadavky zadavatele, předloží
dodavatel ve své nabídce vyplněnou Přílohu č. 3 - Položková specifikace včetně ceníku.

IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodací lhůta je nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti Kupní smlouvy.
Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese: Náměstí 1, Mikulov, 692 01.

V. OBCHODNÍ A JINÉ PODMÍNKY
Plnění této veřejné zakázky je požadováno za obchodních podmínek blíže specifikovaných
v návrhu Kupní smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její
Příloha č. 1.
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit vyplněný návrh Kupní smlouvy podepsaný
osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepsaný v souladu se způsobem
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podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku dodavatele oprávněnou
osobou na celý předmět veřejné zakázky.
Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný, přičemž uchazeč je povinen na vyznačených
místech doplnit do návrhu smlouvy údaje v souladu se svou nabídkou. Nad rámec těchto
doplnění není uchazeč oprávněn návrh smlouvy žádným způsobem doplňovat či měnit.
V případě, že bude návrh smlouvy změněn či upraven v rozporu s požadavky zadavatele,
bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím
řízení.

VI.

KVALIFIKACE

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek
prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:
- splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
- splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona.
Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady
požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace.

1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
Podle § 74 odst. 1 zákona není způsobilým 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 zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
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,
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.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm.
a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.
Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle
odstavce 1 písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov
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c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 75 odst. 1 zákona (ve vztahu
k ČR) předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b) zákona,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. d) zákona,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
zákona.

2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
Dodavatel splní profesní způsobilost, předloží-li dle § 77 odst. 1 zákona výpis
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Zadavatel dále požaduje podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona, aby dodavatel doložil doklad,
živnostenské oprávnění na celý rozsah zakázky.

3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a d)
zákona.
Způsob prokázání § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
a) Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele – Příloha č. 4 - Seznam dodávek realizovaných za poslední
3 roky.
b) Dle § 79 odst. 5 zákona lze k prokázání kvalifikace použít jako rovnocenný doklad
smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
c) Minimální úroveň pro splnění kvalifikace jsou 3 obdobné dodávky jako předmět
plnění, kde hodnota každé dodávky činila nejméně 2mil. Kč bez DPH.
Způsob prokázání § 79 odst. 2 písm. d) zákona:
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Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění
veřejné zakázky. Jeden bude v postavení vedoucího, který bude odpovědný zejména za
řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem.
Členové realizačního týmu splňují následující požadavky:
- minimálně jeden technik s kompetencí „Desktop Virtualization“,
- minimálně jeden technik s kompetencí „Server Virtualization“.
Přílohu tohoto seznamu bude:
- kopie dokladů prokazujících dosažení požadované kompetence.
Další podmínky týkající se prokázání kvalifikace
Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.
Zadavatel si vyhrazuje právo informace uvedené v seznamu významných dodávek prověřit.
Dodavatel může použít i výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát
vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
Další způsoby prokázání kvalifikace
Dodavatel může prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob za podmínek
stanovených v ust. § 82 zákona (při společné účasti dodavatelů) a, § 83 zákona.
Doklady o kvalifikaci
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Dodavatel předkládá doklady prokazující
splnění kvalifikace v kopii listin.
Dodavatel může nahradit požadované doklady čestným prohlášením nebo jednotným
evropským osvědčením.
Vybraný dodavatel podle § 122 odst. 3 předloží originály nebo ověřené kopie
zadavatelem stanovených dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud je již zadavatel
nebude mít k dispozici (z nabídky dodavatele).
Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od
oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel
může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první
účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem,
že:
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a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek
a
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci,
bezodkladně jej vyloučí ze zadávacího řízení.
Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující profesní
způsobilost podle § 77 jeho poddodavatelů.
Zadavatel požaduje prokázání:
a) profesní způsobilosti poddodavatelů v rozsahu § 77 odst. 1 zákona, a to stejným
způsobem, jaký tato zadávací dokumentace stanoví pro prokázání kvalifikace
dodavatele
Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění
zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody
jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele
nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může
zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání.

VII. POŽADAVKY NA NABÍDKU
Nabídka musí být vypracována v českém jazyce.
Nabídka účastníka řízení musí být podána písemně, v listinné podobě, v řádně
uzavřené obálce označené:
NEOTVÍRAT
„Nákup a implementace serverové infrastruktury“

VIII.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 27. 7. 2018 v 10:00 hodin.
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IX.MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídku je možné:
a) podat osobně na podatelně Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov a
to v pracovní dny:
pondělí
od 8:00 do 17:00 hodin
úterý
od 8:00 do 15:30 hodin
středu
od 8:00 do 18:00 hodin
čtvrtek
od 8:00 do 15:30 hodin
pátek
od 8:00 do 12:30 hodin
nebo
b) doručit na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov, PSČ 692 20.

X. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této
výzvě, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel,
který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel
vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo
společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž
prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.

XI.

DOPORUČENÉ ČLENĚNÍ NABÍDKY

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a pevně spojeny
tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí.
Nabídka bude obsahovat tyto doklady:
1) Vyplněný formulář Krycí list (Příloha č. 2) podepsaný osobou oprávněnou zastupovat
účastníka zadávacího řízení.
2) Návrh Kupní smlouvy – Kupní smlouva (Příloha č. 1) musí být podepsána osobou
oprávněnou za dodavatele jednat a podepsána v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku dodavatele a opatřen otiskem razítka.
Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací
dokumentaci.
3) Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace (včetně poddodavatelů).
Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov
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4) Formulář – Položková specifikace včetně ceníku (Příloha č. 3).
5) Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení dle čl. XIIl. (Příloha č. 5).
6) Další dokumenty.

XII. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, musí před podpisem na výzvu
zadavatele předložit:
a) Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona
č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu.
b) Doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob (podle bodu a) výše) k dodavateli.
Těmito doklady jsou zejména:
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) seznam akcionářů,
c) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
d) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

XIII. VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ
Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky,
které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, jejichž plnění na veřejné zakázce je
vyšší než 5% z hodnoty nabídkové ceny. Tento požadavek dodavatel splní předložením
seznamu poddodavatelů (Příloha č. 5), který bude součástí nabídky a musí obsahovat:
a) obchodní jméno poddodavatele (vč. IČ),
b) sídlo poddodavatele (celá adresa vč. PSČ),
c) stručný popis části plnění poddodávky,
d) finanční objem poddodávky popřípadě % z celkové ceny díla.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využívat
poddodavatele, jejichž plnění na veřejné zakázce by bylo vyšší než 5% z hodnoty
nabídkové ceny, předloží ve své nabídce v tomto smyslu čestné prohlášení (Příloha č. 5).
Dodavatel specifikuje v nabídce i poddodavatele, jejichž prostřednictvím v zadávacím
řízení prokazuje splnění části technické kvalifikace a základní způsobilosti.
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XIV. HODNOCENÍ NABÍDEK
1. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem pro zadání
veřejné zakázky je celková nabídková cena bez DPH. Nabídkovou cenu nemůže dodavatel
překročit.

2. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

XV. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek
tj. dne 27. 7. 2018 v 10:10 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Mikulov,
Náměstí 1.
Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise,
zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

XVI. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je zveřejněna na profilu zadavatele
dle § 96 odst. 1zákona: https://ezak.mikulov.cz/ po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

1. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně
související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel
vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.
Vysvětlení zadávací dokumentace
https://ezak.mikulov.cz/.

bude

uveřejněno

na

profilu

zadavatele

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zaslat v písemné formě
v elektronické podobě k rukám kontraktní osoby, popř. prostřednictvím datové schránky.
V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a přesně
specifikována veřejná zakázka, ke které se žádost vztahuje.
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Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena
včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt pro uveřejnění vysvětlení na profilu
zadavatele. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení
poskytne, nemusí dodržet lhůty pro uveřejnění vysvětlení na profilu zadavatele.
Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní
vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik
pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

XVII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel,
který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel
vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s
jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný
účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, popřípadě upřesnit zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje, že může v tomto podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení
účastníka oznámit jeho uveřejnění na profilu zadavatele; v takovém případě se
rozhodnutí o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje, že může v tomto podlimitním řízení uveřejnit oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se
považuje za doručené všem dotčeným dodavatelům okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.
Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění zakázky.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, popřípadě
vyjasnit informace a skutečnosti deklarované dodavatelem v jeho nabídce.
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V Mikulově dne

…………………………………………….
Rostislav Koštial, starosta

Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh Kupní smlouvy
Příloha č. 2 – Krycí list
Příloha č. 3 – Položková specifikace včetně ceníku
Příloha č. 4 – Seznam dodávek realizovaných za poslední 3 roky
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení
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