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STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
ul. Radniční 1/2, PSČ 434 69, Most
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:
Dodávky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 479 000,- Kč bez DPH
Zadavatel stanovuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně cenou, kterou
stanovuje jako limitní a nepřekročitelnou. V případě, že nabídková cena účastníka bude
vyšší než tato limitní cena, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.
Zadávací řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Název zakázky:
„Dodávka diskových polí“
Zadavatel veřejné zakázky:
Název zadavatele
Adresa zadavatele
IČ zadavatele
Kontaktní osoby zadavatele
Telefon
fax
e-mail

1.

:
:
:
:
:
:
:

Statutární město Most
Radniční 1/2, 434 69 Most
00266094
Ing. František Jirásek
476 448 233
476 448 574
Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CPV

Název

30233141-1

Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
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2.

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou zcela identických diskových polí, které budou
zapojeny do HA clusteru (High Availability).
K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené dílo/zboží je v
souladu s požadavky zadavatele, předloží uchazeč ve své nabídce popis díla/zboží, ve kterém
uchazeč uvede obchodní název výrobku, specifikaci jednotlivých položek a detailní specifikaci
obsahu nabízených služeb. Deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být
ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem.
Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné
nejpozději dnem podání nabídky. Nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh
a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky. Nabízené zboží musí být pokryto
oficiálním supportem, přičemž požadavek na provedení bezplatného servisního zásahu musí být
možné kdykoliv vznést i přímo na výrobce zařízení. Tuto skutečnost uchazeč doloží prohlášením,
které bude potvrzeno oficiálním zastoupením výrobce v ČR.
Identifikace nabízeného zboží musí být natolik konkrétní, aby zadavatel byl schopen jednoznačně
určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
Primární diskové pole
Diskové pole určené pro montáž do racku 19“.
a) Výrobce umístěný v kvadrantu Leaders, Gartner Magic Quadrant for General-Purpose
Disk Arrays 2015.
a) Pole musí mít minimálně dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu vysoké
dostupnosti.
b) Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho
napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být
vyměnitelné za provozu.
c) Obsah zápisové cache musí být chráněn proti ztrátě a poškození při poruše řadiče či
přerušení napájení.
d) Minimální konfigurace každého řadiče:
a. 4 ks front-end portů 10 GbE iSCSI optical long-wave LC, > 1 km
b. 2 ks front-end portů 10 GbE iSCSI RJ-45
c. Řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není
povoleno.
e) Osazení disky:
a. Min 10 ks disků flash 1920GB
b. Min 30 ks disků 1800GB 10krpm
c. Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap).
f) Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 192 disků, pouze přidáním polic a
disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče či IO karty.
g) Diskové pole musí podporovat pozdější doplnění velkokapacitních disků NL-SAS.
h) Zařízení musí podporovat vytváření volumů o velikostech až do 100 TB per volume,
včetně používání synchronní replikace dat u těchto volumů.
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i) Zařízení musí obsahovat funkce pro vytváření minimálně 4000 snapshotů na HW úrovni,
z toho minimálně 512 snapshotů per volume.
j) Zařízení musí podporovat RAID typu 5, 6 a 10 nebo RAID-DP.
k) Zařízení musí obsahovat funkci Virtual Storage Tiering, tedy akceleraci dat pomocí jejich
automatického přemisťování mezi různými typy disků podle zatížení.
l) Zařízení musí obsahovat funkci deduplikace, která musí pracovat se všemi osazenými
typy SSD i HDD a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury.
m) Veškeré funkce požadované v zadání (deduplikace, virtual storage tiering, tenký
provisioning, snapshoty, replikace, metro cluster) musí být možné provozovat na
libovolném volumu současně. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem
vylučovat.
n) Zařízení musí být plně kompatibilní s aktuálními verzemi Microsoft Windows Server,
Hyper-V a VMware vSphere.
o) Je požadován záruční servis 60 měsíců, SLA 24x7 4h, tedy doručení náhradních dílů a
servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí
být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaný výrobcem zařízení.
p) Záruční servis musí plně pokrývat i flash komponenty jako jsou SSD disky či NVRAM
karty bez dalších omezení, včetně wear-out. Pro každé opotřebené či vadné flash médium
je požadována jeho bezplatná záruční výměna.
q) Vadná média nebudou vracena výrobci, ale zůstávají v majetku zákazníka.
r) Součástí zařízení musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče,
disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších
serverů bez omezení jejich počtu.
Sekundární diskové pole
Diskové pole stejných vlastností, typu a modelu jako pole primární.
a) Osazení disky:
a. Min 10 ks disků flash 1920GB
b. Min 30 ks disků 1800GB 10krpm
c. Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap).
Replikace dat
a) Mezi primárním a sekundárním diskovým polem je požadováno zprovoznění replikace s
následujícími vlastnostmi:
b) Zapojení s certifikací „iSCSI Metro Cluster Storage“, která musí být uvedena v support
matrix na stránkách VMware.
c) Synchronní replikace na úrovni hardware, bez závislosti na operačním systému
připojených serverů.
d) V případě výpadku jednoho z polí je požadován automatický bezvýpadkový failover,
který zajistí nepřerušený běh připojených serverů.
e) Metro Cluster musí pracovat transparentně, s využitím nativních MPIO ovladačů v
operačních systémech, bez nutnosti instalovat na servery proprietární softwarový kód.
f) Součástí dodávky musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče,
disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších
serverů bez omezení jejich počtu.
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Služby
a) Montáž, inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž:
-

předání dodavatelské dokumentace akce (k jednotlivým zařízením či systémům)
doprava zařízení do místa plnění

Zadavatel požaduje do nabídky předložit mimo jiné tyto doklady:
- detailní popis zboží
- čestné prohlášení výrobce zařízení (českého zastoupení), že nabízené produkty jsou určeny
pro český trh, a že nabízené zboží bude pokryto oficiálním supportem, přičemž požadavek na
provedení bezplatného servisního zásahu bude možné kdykoliv vznést i přímo na výrobce
zařízení (vzor viz příloha č. 3)

3.

TERMÍNOVÉ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Termín a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín uzavření smluvního vztahu je do 31.12.2016
Termín dodání: do 4 týdnů od uzavření smluvního vztahu
Místo plnění: Magistrát města Mostu, ul. Radniční čp. 1/2, 434 69 Most

4.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY JEJÍHO
POSKYTNUTÍ
Zadávací dokumentací je kromě tohoto zadání také:
Příloha č. 1 - nabídkový list
Příloha č. 2 - čestné prohlášení – kvalifikace
Příloha č. 3 - čestné prohlášení výrobce zařízení
Zadávací dokumentaci je možno si celou stáhnout
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost.

5.

na

profilu

zadavatele

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
5. 1. Základní způsobilost
Základní způsobilost prokáže účastník formou čestného prohlášení (vzor viz příloha č. 2).
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný účastník originály či úředně ověřené kopie těchto
dokladů prokazujících splnění základní způsobilosti:
1) dle § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ, výpis z evidence Rejstříku trestů dle § 74 odst. 1 písm. a)
2) dle § 75 odst. 1 písm. b) ZZVZ, potvrzení finančního úřadu dle § 74 odst. 1 písm. b)
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3) dle § 75 odst. 1 písm. c) ZZVZ, písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle
§ 74 odst. 1 písm. b)
4) dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ, písemné čestné prohlášení, že nemá v ČR nebo zemi
svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění
dle § 74 odst. 1 písm. c)
5) dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ, potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení
dle § 74 odst. 1 písm. d)
6) dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné
prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, dle § 74 odst. 1 písm. e)
V souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ musí doklady prokazující základní způsobilost dle § 74
ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

5. 2. Profesní způsobilost
Profesní způsobilost prokáže účastník formou čestného prohlášení (vzor viz příloha č. 2).
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný účastník originály či úředně ověřené kopie těchto
dokladů prokazujících splnění profesní způsobilosti:
1) dle § 77 odst. 1 ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
2) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují,
V souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ musí doklady prokazující základní způsobilost dle § 74
ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

5.3. Technická kvalifikace
Technickou kvalifikaci prokáže účastník formou čestného prohlášení (vzor viz příloha č.
2).
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný účastník originály či úředně ověřené kopie těchto
dokladů prokazujících splnění technické kvalifikace:
dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení vč. uvedení ceny a doby jejich poskytnutí
a identifikace objednatele s touto minimální úrovní pro jejich splnění:


zadavatel požaduje v seznamu významných dodávek uvést minimálně 3
referenční zakázky týkající se dodávek diskových polí popř. obdobných
zařízení ve finančním objemu každé zakázky minimálně 1 mil. Kč bez DPH.
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5.4. Jiná kritéria kvalifikace
Jiná kritéria kvalifikace prokáže účastník formou čestného prohlášení (vzor viz příloha
č. 2).
Dle § 53 odst. 4 ZZVZ uplatňuje zadavatel tato další kritéria kvalifikace:
doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může svou činností i nečinností
při plnění této veřejné zakázky dle předmětu realizační smlouvy způsobit zadavateli i
jakékoliv třetí osobě s minimálním limitem ročního pojistného plnění, který zadavatel
stanovuje ve výši 3 mil. Kč.
Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen na výzvu dle § 122 odst. 3 písm.
a) ZZVZ předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
kvalifikaci. V případě nesplnění této povinnosti zadavatel účastníka ze zadávacího řízení
v souladu s § 122 odst. 5 vyloučí.
Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZVVZ požadované veřejným
zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v souladu s § 83 ZZVZ
prokázat prostřednictvím jiných osob.
Společná nabídka
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, musí tato nabídka splňovat podmínky stanovené v §
82 ZZVZ.
Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
Předloží-li účastník v nabídce či před uzavřením smlouvy zadavateli v souladu s § 228 ZVVZ
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů platný ve lhůtě pro prokázání kvalifikace (ve
lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou), nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní
způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění této profesní způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele
na prokázání profesní způsobilosti pro plnění této veřejné zakázky. Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní
způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.
Předloží-li účastník v nabídce či před uzavřením smlouvy veřejnému zadavateli certifikát
v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239
ZZVZ, platný ve lhůtě pro prokázání kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně
s nabídkou) a údaje jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace,
nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání kvalifikace účastníkem.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou
v § 240 ZZVZ, musí být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel své rozhodnutí o jeho
vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí na
profilu zadavatele.
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6.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY,
OBCHODNÍ PODMÍNKY, ZÁRUKY
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Cenová nabídka bude členěna na cenu bez DPH, DPH a vč. DPH – viz nabídkový list.
Cena díla v sobě bude zahrnovat veškeré náklady na jeho zhotovení. Zhotovitel v rámci
předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, kterých je třeba k
provedení, dokončení a zprovoznění této veřejné zakázky.
Uvedená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 479 000,- Kč bez DPH
Zadavatel stanovuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně cenou,
kterou stanovuje jako limitní a nepřekročitelnou. V případě, že nabídková cena
účastníka bude vyšší než tato limitní cena, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.
Obchodní podmínky
Smluvní vztah bude řešen vystavenou objednávkou na dodávky, ve které budou specifikovány
veškeré smluvní podmínky. Splatnost faktur je 30 dní. Zálohy zadavatel neposkytuje.
Záruky
Zadavatel požaduje poskytnutí záruky na dodávku dle čl. 1 písm. o) a p).

7.

PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM
PODDODAVATELŮ
Přehled poddodavatelů
Zadavatel připouští, aby účastník zadal část této veřejné zakázky poddodavateli. Zadavatel
v souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval
části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl
identifikační údaje každého poddodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše
poddodavatelský systém společně s uvedením části veřejné zakázky, kterou hodlá plnit
prostřednictvím poddodavatele a věcného podílu na veřejné zakázce (formou přehledné
tabulky). V případě, že přehled poddodavatelů účastník v nabídce neuvede, bude tato
skutečnost posuzována jako prohlášení účastníka realizovat veřejnou zakázku bez
poddodavatelů.
Pořadové číslo
poddodavatele

Poddodavatel (obchodní
firma/název/ jméno a
příjmení)

IČ
(identifikační
číslo)

Věcný podíl
poddodavatele na
plnění veřejné zakázky

1.
2.
…
Až x.
Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky
Výměna subdodavatelů musí být odsouhlasena zadavatelem (objednatelem).
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8.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude zpracována v písemné formě výhradně v jazyce českém či slovenském (v
případě dokladů v jiném jazyce bude postupováno dle § 45 odst. 2 ZZVZ), v souladu se
zněním této zadávací dokumentace a se zněním ZZVZ a bude předložena v 1 x originálním
vyhotovení, v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a přesnou adresou uchazeče.
Součástí nabídky bude:

a) Krycí list nabídky
Krycí list nabídky s označením (názvem) a identifikačními údaji účastníka v rozsahu
uvedeném v § 28 písm. g) ZZVZ a v souladu s požadavky zadavatele, tj. v následujícím
členění:
- obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení účastníka,
- sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu,
- právní forma účastníka,
- identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno
Zadavatel požaduje dále uvést:
- daňové identifikační číslo (DIČ), pokud ho má účastník přiděleno pro účely platby daně
z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH,
- uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem či za účastníka, a právní titul, na základě
kterého jsou oprávněny tyto osoby jednat jménem či za účastníka,
- uvedení kontaktní osoby účastníka s uvedením telefonického spojení, faxového spojení a emailového spojení na kontaktní osobu
- webové (www) strany účastníka
- doručovací adresu účastníka na území České Republiky; pokud je účastníkem zahraniční
osoba, uvede jako místo pro doručování veškeré korespondence, týkající se této veřejné
zakázky, korespondenční adresu na území České Republiky.
V případě podání společné nabídky zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce uvedl výše
uvedené identifikační údaje za každého dodavatele samostatně.
b) Obsah nabídky
V nabídce bude doložen obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých článků, oddílů
(kapitol, částí).
c) Doklady prokazující kvalifikaci
Dodavatel prokazuje kvalifikaci předložením čestného prohlášení - vzor viz příloha č. 2.
d) Nabídková cena, vyplněný nabídkový list
Účastník v nabídce předloží nabídkovou cenu zpracovanou v souladu s článkem 6 této výzvy
podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
e) Přehled poddodavatelů
Přehled poddodavatelů bude zpracován v souladu s požadavky článku 7 této výzvy.
f) Ostatní prohlášení a doklady požadované zadavatelem
Účastníci v rámci své nabídky předloží:
- detailní popis zboží
- čestné prohlášení výrobce zařízení (českého zastoupení), že nabízené produkty
jsou určeny pro český trh, a že nabízené zboží bude pokryto oficiálním
F_ORAD_036B platí od: 3. 10. 2013

Stránka 8 z 11

MmM Z_ORAD_036

supportem, přičemž požadavek na provedení bezplatného servisního zásahu bude
možné kdykoliv vznést i přímo na výrobce zařízení (vzor viz příloha č. 3)
g) Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky
Posledním listem nabídky bude prohlášení účastníka podepsané fyzickou osobou –
podnikatelem, nebo osobou vykonávající funkci statutárního orgánu účastníka, resp. členy
statutárního orgánu oprávněnými jednat jménem či za účastníka, nebo jimi řádně zmocněnou
osobou, které stanoví celkový počet listů nabídky.
Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží zadavateli také doklady dle § 48
odst. 9 a § 104 odst. 2 ZZVZ (pokud je právnickou osobou).

9.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále jen základní hodnotící kritérium) je
ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny.
Vítěznou nabídkou se stane nabídka, která splnila všechny podmínky zadání a
kvalifikace s nejnižší nabídkovou cenou.

10.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ musí být
doručena zadavateli nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, na níže uvedenou adresu.
Adresa pro doručení žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace:
Magistrát města Mostu
Odbor rozvoje a dotací
Oddělení veřejných zakázek
Radniční č.p. 1/2
434 69 MOST
Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz
Adresa pro doručení žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou
poštou: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz.
Žádost bude zadavateli doručena v zapečetěné obálce s těmito identifikačními údaji:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
Veřejná zakázka – „Dodávka diskových polí“
zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
bude zaslána jejich žadateli, registrovaným účastníkům a zároveň zveřejněna na profilu
zadavatele. Pokud se účastníci nezaregistrují, je třeba do konce lhůty pro podání nabídek
sledovat případné dodatečné informace uveřejněné na základě podané žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Nezapracování dodatečných informací
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zveřejněných na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do nabídky, může být
důvodem pro vyřazení nabídky účastníka.

11.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídku je možné podat osobně, v pracovních dnech v úředních hodinách
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

od 7:00 do 17:30 hodin
od 7:00 do 15:30 hodin
od 7.00 do 14.30 hodin

ovšem tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je dne
20.12.2016 do 13.00 hodin.
Účastník může nabídku podat rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná
nabídka byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky
informační recepcí zadavatele či převzetí nabídky od České pošty s. p. či jiného
doručovatele.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
Místo pro podání nabídky:
Informační recepce v přízemí budovy Magistrátu města Most, ul. Radniční 1/2, 434 69
Most.

12.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami účastníků se uskuteční dne 20.12.2016 od 13.00 hodin v sídle
zadavatele – v zasedací místnosti č. 101 v prvním patře budovy, na adrese: Magistrát
města Mostu, ul. Radniční 1/2, 434 69 Most.
Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci účastníků, jejichž nabídky byly doručeny
zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních a kapacitních důvodů je
omezen počet zástupců každého účastníka na jednu fyzickou osobu.
Zadavatel bude po přítomných účastnících požadovat, aby svou účast při otevírání obálek
stvrdili podpisem v listině přítomných účastníků.

13.

DALŠÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
15.1. Varianty nabídky ve smyslu § 102 ZZVZ zadavatel nepřipouští. Dodavatel může podat
pouze jednu nabídku.
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15.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, jehož prostřednictvím
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který
nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více účastníků
v tomtéž zadávacím řízení (§ 107 ZZVZ).
15.3. Nabídka musí být zpracována v 1 x originálním vyhotovení.
15.4. Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně
příloh svázána či jinak zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy.
Všechny listy nabídky včetně příloh musí být ve spodním okraji titulní strany každého
listu očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Vkládá-li
účastník do nabídky jako její součást některý další samostatný celek (listinu), který
má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, účastník zřetelně odlišně očísluje i tyto
všechny listy znovu v rámci nepřerušené číselné řady.
15.5. Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží zadavateli doklady dle § 48
odst. 9 a § 104 odst. 2 ZZVZ (pokud je právnickou osobou).
15.6. Nabídku podá účastník v předepsaném počtu vyhotovení v jedné řádně uzavřené obálce
(či jiném obalu), označené dle níže uvedeného vzoru názvem veřejné zakázky
a adresou, na niž je možné zaslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.
Obchodní firma/název/jméno a příjmení účastníka,
Sídlo/místo podnikání/bydliště účastníka
NEOTEVÍRAT
PŘED
TERMÍNEM
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA
podlimitní
„Dodávka diskových polí“
Statutární město Most
Radniční 1/2
MOST PSČ 434 69

OTEVÍRÁNÍ

OBÁLEK!!

15.7. Účastníkovi nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky.
15.8. Veškerá prohlášení účastníka, doložená v nabídce, budou podepsána oprávněnou
osobou účastníka, to znamená – fyzickou osobou, nebo osobou vykonávající funkci
statutárního orgánu, nebo členem (členy) statutárního orgánu účastníka oprávněnými
jednat jménem či za účastníka, nebo osobou řádně zmocněnou k zastupování
statutárního orgánu účastníka. V takovém případě doloží účastník v nabídce plnou moc
pro danou zastupující osobu.
15.9. Informace o případném vyloučení účastníka bude zveřejněna na profilu zadavatele viz
odkaz: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
15.10. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude zveřejněno na profilu zadavatele viz
odkaz: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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podepsal
Ing.
František
Jirásek

…………………………
Ing. František Jirásek
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor rozvoje a dotací
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