Město Břeclav

S80RP00HWQ1W

Sp.zn.: MUBR-S 81704/2013 /2013
Vyřizuje: Ing. Běhůnek Josef
tel.: 519 311 235 mobil 731 428 232
e-mail: josef.behunek@breclav.eu

ROZHODNUTI O VYPSANÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNI NABÍDKY
V souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. b) směrnice Rady města Břeclavi č. 1/2013.
kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, rozhoduje
starosta města o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na:
„Nákup licencí pro rozšíření clusteru na platformě MS Windows a provoz
terminálových služeb na platformě MS Windows pro potřeby města Břeclav"
Hodnota veřejné zakázky nesmí přesáhnout 300 tis. Kč bez DPH
MĚSTO BŘECLAV VAS VYZYVA K PODANÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Zadavatel
Název zadavatele:
Kontaktní adresa zadavatele:
Statutární zástupce zadavatele:
IČ:

Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
00 283 061

Odpovědná osoba:
Telefon:
Email:

Bc. Josef Hlavňovský
519311418
josef.hlavnovsky@breclav.eu

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru licencí:
•
serverových licencí pro rozšíření stávajícího clusteru MS Windows Datacenter o dva
fyzické servery, každý s 2x CPU v nejnovější aktuální verzi virtuální platformy Hyper-V .
Licence minimálně ve verzi standard.

(WinSvrStd2012R2 SNGL MVL 2Proc)

přístupových klientských licencí pro provoz terminálových služeb na platformě MS
Windows server pro servery v aktuální verzi MS Windows 2012.
• 80 ks licencí na zařízení
• 40 ks licencí na uživatele
(WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL MVL DvcCAL
80 ks
WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL
40 ks)
Licenční kritéria produktu:
downgrade - přechod na nižší verzi,
•
licence nezávislá na HW
•
kompatibilita se stávajícím prostředím

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Lhůta pro plnění veřejné zakázky se stanovuje nejpozději do 18. 12. 2013
Místem plnění předmětu veřejné zakázky je sídlo zadavatele - nám. T. G. Masaryka 42/3.
690 81 Břeclav
4. Kvalifikační předpoklady dodavatele
Uchazeč prokáže splnění kvalifikace předložením prostých kopií dokladů prokazujících splnění
kvalifikace a ve specifikovaných případech formou čestného prohlášení. Zadavatel si vyhrazuje
požadovat doložení kvalifikace originály nebo úředně ověřenými doklady od uchazeče, který
podá nejvhodnější nabídku, před uzavřením smlouvy.
Základní a profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč musí v nabídce
• prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona Č.
137/2006 o veřejných zakázkách, předložením čestného prohlášení dle přiloženého vzoru
- příloha č. 3,
• předložit výpis z OR, pokud j e v něm zapsán
• prokázat oprávnění k podnikání.
Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží seznam významných služeb souvisejících s předmětem zakázky, poskytnutých
uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu (stručný popis zakázky) a doby
poskytnutí.
Důsledek nesplnění kvalifikace
Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen ze zadávacího řízení.
5. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude uvedena v CZK, v členění bez DPH, DPH a včetně DPH v rozsahu řádně
vyplněné tabulky, která je v Příloze č. 1 této výzvy.
Nestanoví-li tato výzva jinak, nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a
nepřekročitelná, se započtením veškerých nákladů, prací, dodávek a činností, rizik, zisku a
finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v této výzvě a jejích přílohách.
Uchazeč je povinen přiřadit nabídkovou cenu ke všem požadovaným jednotlivým částem
předmětu zakázky.

6. Obsah nabídky
Nabídka může být podána pouze v českém jazyce, v listinné podobě (písemně) a musí být
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
Nabídka musí být podána na celý předmět veřejné zakázky specifikovaný v bodě 2 této zadávací
dokumentace.
Uchazeči podají originál nabídky v řádně uzavřené obálce označené identifikačními údaji
uchazeče a názvem veřejné zakázky: „Nákup licencí pro rozšíření clusteru na platformě MS
Windows a provoz terminálových služeb na platformě MS Windows pro potřeby města
Břeclav". Zadavatel dále doporučuje označit obálku v levém horním rohu nápisem
"NEOTVÍRAT" a zabezpečit proti neoprávněnému otevření přelepem a razítkem.
Nabídka bude obsahovat:
• Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (závazný vzor je přílohou č. 2 této zadávací
dokumentace) obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem
oprávněné osoby uchazeče.

•

Prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, zeje uchazeč vázán celým obsahem nabídky po
celou dobu běhu zadávací lhůty (prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou
uchazeče)
• Návrh smlouvy, který musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo
osobou příslušně zmocněnou. Uchazeč uvede obchodní a platební podmínky v souladu s
touto výzvou a specifikuje požadavky na součinnost zadavatele. Uchazeč předloží návrh
smlouvy též v elektronické podobě na CD nebo DVD, a to ve formátu MS Office nebo
kompatibilním.
• Cenovou nabídku uchazeče ve struktuře řádně vyplněné tabulky uvedené v Příloze č. 1
této zadávací dokumentace.
7. Lhůta a místo pro podání nabídky, termín otevírání obálek
Nabídky je možné doručit poštou, nebo osobně předat na podatelnu zadavatele v pondělí a ve
středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a pátek od 8:00 do 13:00
hodin na adrese: Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav. Uchazeč může
podat pouze jednu nabídku.
Lhůta pro podání nabídek končí 6. 12. 2013 v 10:00 hodin. Rozhodující pro podání nabídky je
okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). Za okamžik
převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky,
které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány a budou ze
soutěže automaticky vyloučeny.
8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami
Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 30 dnů ode dne otevírání obálek
9. Kritéria pro vyhodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná starostou města dne 6. 12. 2013.
Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena vč. DPH.
Způsob hodnocení je stanoven takto:
Hodnotí se pouze výše celkové nabídkové ceny vč. DPH.
Sestavení celkového pořadí:
Celkové pořadí nabídek bude stanoveno podle výše celkové nabídkové ceny
Výši jednotkových cen, které jsou součástí nabídkové ceny lze překročit pouze za podmínky,
dojde-li před nebo po podání nabídky do podpisu smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné
zakázky ke změně sazeb DPH.
lO.Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení,
•
zadávací řízení na zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy,
•
ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v
tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost
•
nevracet uchazečům podané nabídky,
•
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení,
•
omezit rozsah veřejné zakázky,
•
akceptovat nejvýhodnější nabídku, případně nepřijmout žádnou nabídku a taktéž zadávací
řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně
informovat.

11.Ostatní
Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem hrazena na základě daňového dokladu faktury vystavené vybraným uchazečem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového
dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Splatnost faktury činí 21 dnů a počítá se ode dne doručení faktury zadavateli.
V případě zpoždění zadavatele se zaplacením faktury nesmí být stanovena smluvní pokuta a úrok
z prodlení může být maximálně ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, tj. v zákonné výši.
V případě, že smlouva bude odkazovat na všeobecné obchodní podmínky uchazeče, musí být
tyto součástí návrhu smlouvy v nabídce uchazeče, přičemž ustanovení smlouvy bude mít
přednost před ustanoveními obsaženými ve všeobecných obchodních podmínkách.
Smlouva se musí řídit právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána výhradní
příslušnost českých soudů.
12.Přílohou této výzvy jsou:
Příloha č. 1: Tabulka pro zpracování cenové nabídky
Příloha č. 2: Krycí list nabídky
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

MĚSTO' BŘECLAV
MUDr. Oldřich Ryšavý
Starosta

Příloha č. 1
Tabulka pro zpracování cenové nabídky

X
Cena za 1 ks serverove licence
Celková cena za 2 ks
serverových licencí
Cena za 1 ks terminálové
licence pro zařízení
Celková cena za 80 ks
terminálových licencí pro
zařízení
Cena za 1 ks terminálové
licence pro uživatele
Celková cena za 40 ks
terminálových licencí pro
zařízení
Celková nabídková cena za
soubor licencí

Cena bez DPH v Kč

Cena s DPH v Kč

Příloha č. 2
Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

k zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky s názvem:
„Nákup licencí pro rozšíření clusteru na platformě MS Windows a provoz
terminálových služeb na platformě MS Windows pro potřeby města Břeclav"

Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
Kontaktní osoba
v tech. věcech:
Telefon:
Email:

Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města
00283061
Bc. Josef Hlavňovský, pověřen vedením OKT
519311 418
josef.hlavnovsky@breclav.eu
Bc. Josef Hlavňovský, pověřen vedením OKT
519311 418
josef.hIavnovsky@breclav.eu

UCHAZEČ
Název uchazeče:
Adresa:
IC:
DIC:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Bank.spojení:
Kontaktní osoba uchazeče:
Telefon:
E-mail:

Obchodní firma
podpis oprávněné osoby

Příloha č. 3

Čestné prohlášení - závazný vzor
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč podpisem tohoto čestného prohlášení stvrzuje, že
(1)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu. nebo došlo k zahlazení odsouzení za spácháni takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-Ii 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,
(2)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby: podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
(3)

nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení

(4)
vůči jeho 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 řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
(5)

není v likvidaci,

(6)
nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště uchazeče,
(7)
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 uchazeče.
(8)
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 uchazeče
(9)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné
opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
(10)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
(11)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu

V

,dne
Podpis statutárního zástupce uchazeče

