ZADAÁ VACIÁ DOKUMENTACE

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

Ministerstvo spravedlnosti - Zajiš tě nı́
antivirové ochrany resortu
spravedlnosti
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
IČO: 00025429
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1. Informace o zadavateli
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
IČO: 00025429
DIČ: CZ00025429
zastoupená Dominikem Divákem, zástupcem náměstka pro řízení sekce ekonomické
kontaktní osoba v záležitostech zadávacího řízení:
telefon:
e-mail:

Mgr. Bc. Zdeňka Fousová
+420 221 997 978
zfousova@msp.justice.cz

Zadavatel vybere nejvýhodnější podanou nabídku a uzavře s vybraným dodavatelem Smlouvu o dílo
na antivirovou ochranu resortu spravedlnosti (dále též jen „Smlouva o dílo“) a Smlouvu o správě
systému antivirové ochrany resortu spravedlnosti (dále též jen „Smlouva o správě systému“).

2. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky a technické podmínky
2.1. Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komplexního systému antivirové ochrany resortu
spravedlnosti v průběhu trvání Smlouvy o dílo podle specifik stanovených ve Smlouvě o dílo a
v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo. Dodavatel se zavazuje, že součástí dodávky bude pořízení softwaru a
licencí k němu, tvorba implementačního projektu a implementace antivirové ochrany do
infrastruktury resortu spravedlnosti podle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a školení pro správce
počítačových sítí zadavatele a organizačních složek zadavatele uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy o
dílo. Správa systému antivirové ochrany bude probíhat na základě Smlouvy o správě systému.
Předmětem veřejné zakázky je dále i správa centrální (serverové) části systému antivirové ochrany
resortu spravedlnosti pro minimálně 22 000 koncových stanic, minimálně 3000 serverů a pro
minimálně 3500 mobilních zařízení (dále jen „správa systému antivirové ochrany), který byl vytvořen
na základě Smlouvy o dílo, která se uzavírá současně se Smlouvou o správě systému. Správou se
rozumí zejména veškeré činnosti potřebné k zachování funkčních vlastností díla, které bylo vytvořeno
na základě Smlouvy o dílo. Součástí správy podle Smlouvy o správě systému je rovněž podpora
dodavatele při zavádění aktualizací systému antivirové ochrany a nových verzí software a dále
poskytování servisní podpory při řešení problémů při používání systému antivirové ochrany pro
zaměstnance zadavatele a zaměstnance organizačních složek zadavatele uvedených v Příloze č. 2
Smlouvy o správě systému.
Specifika správy systému antivirové ochrany resortu spravedlnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1
Smlouvy o správě systému.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 ZD, a
v návrhu Smlouvy o správě a systému, který tvoří přílohu č. 5 ZD.
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Výsledkem veřejné zakázky bude podepsání Smlouvy o dílo a Smlouvy o správě systému s jedním
vybraným dodavatelem.

2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
48761000-0 Balík antivirových programů
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 7,5 mil. Kč bez DPH

3. Zadávací dokumentace
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci (dále též jen „ZD“) a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je
dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je
akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v
přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem
vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení.

4. Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel předpokládá spolupráci s vybraným dodavatelem na základě Smlouvy o dílo a Smlouvy o
správě systému.
Termín předání dokončeného díla je dle návrhu Smlouvy o dílo stanoven na 90 kalendářních dní od
účinnosti Smlouvy o dílo.
Správa systému antivirové ochrany dle návrhu Smlouvy o správě systému bude vybraným
dodavatelem poskytována po dobu 48 měsíců ode dne převzetí díla zadavatelem na základě Smlouvy
o dílo.

5. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele a organizačních složek zadavatele (viz Příloha č. 1
ZD).

6. Obchodní podmínky
Zadavatel vymezil v návrhu Smlouvy o dílo a v návrhu Smlouvy o správě systému, které jsou součástí
zadávacích podmínek jako příloha č. 4 a 5 zadávací dokumentace:
-

platební podmínky;

-

dodací podmínky;

-

sankční podmínky;

-

další obchodní podmínky Zadavatele.
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Návrh Smlouvy o dílo a návrh Smlouvy o správě systému jsou závazným vzorem, který nesmí být
jakkoliv měněn, upravován ani doplňován. Dodavatel v návrhu Smlouvy o dílo a v návrhu Smlouvy o
správě systému pouze vyplní vyznačená místa.

7. Kvalifikace dodavatelů
7.1.Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace v souladu s
ustanoveními zákona
7.1.1. Kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) prokáže základní způsobilost dle § 74 zákona (viz bod 7.2 ZD).
b) prokáže profesní způsobilost dle § 77 zákona (viz bod 7.3 ZD).
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona (viz bod 7.4 ZD).
7.1.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
7.1.3. Společné prokazování kvalifikace
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74
zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují technickou kvalifikaci podle § 79
zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.
7.1.4. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce s
připojením jejich překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého
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jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v
latinském jazyce.
7.1.5. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

a) Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní
způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni,
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

b) Systém certifikovaných dodavatelů
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a
násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v
rozsahu uvedeném na certifikátu.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením
smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů
podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
7.1.6. Doklady o kvalifikaci
Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
Dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů, včetně dokladů prokazujících technickou
kvalifikaci, čestným prohlášením.
Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné
zakázky ve smyslu § 87 zákona.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném
evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím
zadávacím řízení.
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 zahájení zadávacího řízení.
Dodavatel však může splnit povinnost předložení dokladů také uvedením odkazu na odpovídající
informace vedené v informačním systému veřejné správy v souladu s § 45 odst. 4 zákona. Uvedením
takového odkazu v nabídce dodavatele je splněna povinnost předložení originálů.
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná
od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému
zastupování.
7.1.7. Změny v kvalifikaci dodavatele
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
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, zadavatel jej
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

7.2. Základní způsobilost
Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není 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,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona předložením potvrzení příslušného finančního
úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani.
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c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona předložením písemného čestného prohlášení.
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,
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona předložením potvrzení příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení.
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.
Prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže
dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo
předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku
zapsán.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

7.3. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

7.4.Ekonomická kvalifikace
Zadavatel prokázání splnění ekonomické kvalifikace nepožaduje.
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7.5.Technické kvalifikace
Technické kvalifikační předpoklady podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ splňuje dodavatel, který:
Předloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b)
zákona:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě
čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické
kvalifikace.
Seznam významných dodávek bude dodavatelem zpracován dle struktury obsažená v Příloze č. 3
ZD.
Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b)
zákona odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Ve vztahu k předmětu plnění se za významnou dodávku považují alespoň dvě (2) významné
zakázky spočívající v dodávkách antivirového software, přičemž:
a) finanční rozsah alespoň jedné z těchto významných zakázek činil alespoň 750 000,- Kč bez
DPH;
b) celkový finanční rozsah těchto významných zakázek činil alespoň 1 500 000,- Kč bez DPH.

8. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

9. Způsob hodnocení nabídek
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje (které jsou
předmětem hodnocení), uvedené v krycím listu nabídky.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se
hodnotí podle nejnižší celkové nabídkové ceny za celý předmět plnění včetně DPH. Komise na základě
výše nabídkové ceny stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější bude
vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za celý předmět plnění včetně DPH.
V případě, že dva či více účastníků zadávacího řízení nabídnou stejnou nejnižší nabídkovou cenu,
vybere zadavatel dodavatele náhodným výběrem provedeným losem. Účastníci zadávacího řízení,
kterých se výběr losem týká, mají právo účastnit se losování a zkontrolovat před zahájením losování
zařízení a prostředky sloužící k losování.

10. Způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v české měně (Kč) a v
členění: cena bez DPH, DPH, cena s DPH (včetně slovního vyjádření).
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Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, platná po celou dobu
plnění této veřejné zakázky a zahrnující veškeré náklady a rizika dodavatele včetně všech poplatků,
dopravy do místa plnění, daní atd. Dodavatel zahrne do nabídkové ceny též předpokládaný vývoj
inflace až do konce platnosti a účinnosti smlouvy.
Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě změny předpisů o DPH, a to na základě
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

11. Způsob a lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 6. 9. 2017

Hodina: 10:00

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou považovány za nepodané a v průběhu
zadávacího řízení se k nim nebude přihlížet.
Elektronická adresa pro podání nabídek:
http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp
Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v bodě 15 této
zadávací dokumentace.
Veřejný klíč k zašifrování nabídky je součástí této zadávací dokumentace a bude automaticky použit
při podávání nabídky ze strany účastníka zadávacího řízení.

12. Požadavky na jednotné zpracování nabídky
Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.
Dodavatel může podat pouze 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.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

12.1. Struktura nabídky
Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
1) Krycí list nabídky dle Přílohy č. 2 ZD
2) Obsah nabídky - v obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů, ale i jejich umístění
pomocí čísel stran
3) Návrh Smlouvy o dílo dle přílohy č. 4 ZD
4) Návrh Smlouvy o správě systému dle přílohy č. 5 ZD
5) Doklady prokazující splnění kvalifikace
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6) Ostatní (doklady, prohlášení)

12.2. Požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 100 MB, z čehož maximálně 50 MB
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 50 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být
zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel),
Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této
zadávací dokumentaci, budou účastníkem zadávacího řízení předloženy rovněž formou vepsání do
nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není
dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
a) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj
eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové
adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz
„nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Účastník zadávacího řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem,
s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný
disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí
připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení musí mít v
počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo
vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
c) Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí
„účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných
dokladů a není zpoplatněna.
d) Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních
dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či
scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou
oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení vyžadováno, opatřeny elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel
nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel
doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek
(podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých
příloh!).

13. Otevírání nabídek
Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.
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14. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

15. Podmínky uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem:
V souladu s § 122 odst. 3 zákona vyzve zadavatel před podpisem smlouvy vybraného dodavatele
k předložení:
I) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici
II) pojistné smlouvy splňující podmínky dle článku VI. odst. 5 návrhu Smlouvy o dílo a dle článku VI.
odst. 2 návrhu Smlouvy o správě systému, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem Smlouvy o dílo a Smlouvy o
správě systému, s limitem pojistného plnění v souhrnu za tyto dvě smlouvy nejméně 30.000.000,- Kč
(slovy: třicet milionů korun českých) ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom (1) pojišťovacím
roce. Maximální výše spoluúčasti vybraného dodavatele za každou pojistnou událost nesmí
přesahovat 10 % (deset procent), maximálně však částku 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých). Požadavek dle předchozí věty může vybraný dodavatel prokázat také pojistkou nebo
pojistným certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou pojišťovnou v takové podobě a
podrobnostech, že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat splnění všech požadavků
zadavatele na pojištění v rozsahu požadovaném zadavatelem.
III) a bude-li vybraný dodavatel právnickou osobou, bude také vyzván, aby předložil:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady
jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

16. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně v elektronické podobě (např. email, datová schránka, popř. elektronický nástroj) nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bude uveřejněno nejpozději do
3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatel dle § 98 odst. 4 ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i
bez předchozí žádosti dodavatele.
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Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti budou uveřejněna stejným
způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele –
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla
změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací
dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel
lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou
původní délku.

17. Poskytnutí Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. MSP53/2015-OI-SP
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. dubna 2016, č.j. MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění
bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti
dle článku X. návrhu Smlouvy o dílo a článku IX. návrhu Smlouvy o správě systému (dále jen
„Instrukce“) bude poskytována na žádost dodavatele v elektronické podobě na CD.
Instrukce bude předána dodavateli nebo jeho zástupci v sídle zadavatele (Ministerstvo spravedlnosti,
Vyšehradská 16, Praha 2), a to pouze oproti podpisu Dohody o zachování mlčenlivosti (NDA - Nondisclosure agreement) o informacích, které dodavatel nebo jeho zástupce z Instrukce získá. Dohoda o
zachování mlčenlivosti musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud
zastupuje dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí se tato osoba
prokázat před podpisem Dohody o mlčenlivosti plnou mocí opravňující tuto osobu k zastupování.
Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii ve třech (3)
vyhotoveních.
Dodavatelé jsou oprávněni požádat o Instrukci níže uvedenou kontaktní osobu:
kontaktní osoba: David Šerpán
telefon: +420 221 997 398
e-mail: DSerpan@msp.justice.cz

18. Důvěrnost informací
Všechny informace, které se dodavatel dozví při poskytování služeb dle Smlouvy nebo v souvislosti s
plněním dle této Smlouvy, jsou důvěrné povahy. Dodavatel se zavazuje zachovávat o důvěrných
informacích mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k poskytování služeb dle Smlouvy.
Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým
by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s
jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí
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osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Dodavatel je povinen přijmout opatření k
ochraně důvěrných informací. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu.

18.1. Zadavatel si vyhrazuje právo
1) ověřit si informace uvedené účastníkem zadávacího řízení v nabídce;
2) neposkytovat náhradu nákladů, které účastník zadávacího řízení vynaložil na účast v
zadávacím řízení;
3) použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky, je-li to nezbytné pro postup
podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona.

19. Přílohy zadávací dokumentace
•
•
•
•
•

Příloha č. 1 – Seznam míst plnění
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Seznam významných dodávek
Příloha č. 4 – Závazný návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Závazný návrh Smlouvy o správě systému

V Praze dne 4. 8. 2017

Dominik Divák v. r.
zástupce náměstka pro řízení sekce ekonomické

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bc. Zdeňka Fousová
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Mgr., Bc.
Zdeňka
Fousová

Digitálně podepsal Mgr., Bc. Zdeňka Fousová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00025429,
o=Česká republika - Ministerstvo
spravedlnosti [IČ 00025429], ou=odbor
investiční, ou=01825, cn=Mgr., Bc. Zdeňka
Fousová, sn=Fousová, givenName=Zdeňka,
serialNumber=P513154, title=ministerský
rada
Datum: 2017.08.04 15:28:01 +02'00'

Příloha č. 1

Seznam míst plnění

Ministerstvo spravedlnosti - Zajištění antivirové ochrany resortu spravedlnosti

INSTITUCE

SÍDLO

ULICE

Ministerstvo spravedlnosti

Praha

Vyšehradská 16

Vězeňská služba

Praha

Soudní 1672

Probační a mediační služba

Praha

Hybernská 18

Rejstřík trestů

Praha

Soudní 1

Justiční akademie

Kroměříž

Masarykovo nám. 183

IKSP

Praha

14. října 12

Nejvyšší soud

Brno

Burešova 20

Nejvyšší správní soud

Brno

Moravské náměstí 6

Vrchní soud

Praha

nám. Hrdinů 1300

Vrchní soud

Olomouc

Masarykova třída 1

Městský soud v Praze

Praha

Spálená 2

Obvodní soud pro Prahu 1

Praha 1

Ovocný trh 14

Obvodní soud pro Prahu 2

Praha 2

Francouzská 19

Obvodní soud pro Prahu 3

Praha 3

Jagellonská 5

Obvodní soud pro Prahu 4

Praha 10

28. pluku 1533/29b

Obvodní soud pro Prahu 5

Praha 5

nám. Kinských 5

Obvodní soud pro Prahu 6

Praha 6

Jilemnického 7

Obvodní soud pro Prahu 7

Praha 7

Ovocný trh 14

Obvodní soud pro Prahu 8

Praha 10

28. pluku 1533/29b

Obvodní soud pro Prahu 9

Praha 10

28. pluku 1533/29b

Obvodní soud pro Prahu 10

Praha 10

28. pluku 1533/29b

Krajský soud v Praze

Praha

nám. Kinských 5

Okresní soud

Benešov

Masarykovo nám. 223

Okresní soud

Beroun

Wagnerovo nám. 1249

Okresní soud

Kladno

nám. Edvarda Beneše 1997

Okresní soud

Kolín

Kmochova 144

Okresní soud

Kutná Hora

nám. Národního odboje 58

Okresní soud

Mělník

Krombholcova 264
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INSTITUCE

SÍDLO

ULICE

Okresní soud

Mladá Boleslav

nám. Republiky 100

Okresní soud

Nymburk

Soudní 996

Okresní soud

Praha - východ

Na Poříčí 20/1044

Okresní soud

Praha - západ

Karmelitská 19

Okresní soud

Příbram

Milínská 167

Okresní soud

Rakovník

Sixtovo nám. 76

Krajský soud v Českých Budějovicích

České Budějovice

Zátkovo nábř. 2

Okresní soud

České Budějovice

Lidická 20

Okresní soud

Český Krumlov

Linecká 284

Okresní soud

Jindřichův Hradec

Klášterská 123/II

Okresní soud

Pelhřimov

tř. Legií 876

Okresní soud

Písek

Velké nám.č. 121

Okresní soud

Prachatice

Pivovarská 3

Okresní soud

Strakonice

Smetanova 455

Okresní soud

Tábor

nám. Mikuláše z Husi 43

Krajský soud v Plzni

Plzeň

Veleslavínova 40

Okresní soud

Domažlice

Paroubkova 228

Okresní soud

Cheb

Lidická 1

Okresní soud

Karlovy Vary

Moskevská 17

Okresní soud

Klatovy

Dukelská 138

Okresní soud

Plzeň - jih

Edvarda Beneše 1

Okresní soud

Plzeň - město

Nádražní 7

Okresní soud

Plzeň - sever

Edvarda Beneše 1

Okresní soud

Rokycany

Jiráskova 67/1

Okresní soud

Sokolov

K. H. Borovského 57

Okresní soud

Tachov

nám. republiky 71

Krajský soud v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Národního odboje 1274

Okresní soud

Česká Lípa

Děčínská 389/4

Okresní soud

Děčín

Masarykovo nám. 1/1

Okresní soud

Chomutov

Na Příkopech 663/29

Okresní soud

Jablonec nad Nisou

Mírové nám. 5

Okresní soud

Liberec

U soudu 540/3
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INSTITUCE

SÍDLO

ULICE

Okresní soud

Litoměřice

Na valech 525/12

Okresní soud

Louny

Sladkovského 1132

Okresní soud

Most

Moskevská 2

Okresní soud

Teplice

U soudu 1450

Okresní soud

Ústí nad Labem

Kramoly 641/37

Krajský soud v Hradci Králové

Hradec Králové

tř. ČSA 218

Okresní soud

Havlíčkův Brod

Husova 2895

Okresní soud

Hradec Králové

Ignáta Herrmanna 227

Okresní soud

Chrudim

Všehrdovo nám. 45

Okresní soud

Jičín

Šafaříkova 842

Okresní soud

Náchod

Palachova 1303

Okresní soud

Pardubice

Na třísle 118

Okresní soud

Rychnov n. Kněžnou

Svatohavelská 93

Okresní soud

Semily

Nádražní 25

Okresní soud

Svitavy

Dimitrovova 33

Okresní soud

Trutnov

Nádražní 106/5

Okresní soud

Ústí nad Orlicí

Husova 975

Krajský soud v Brně

Brno

Rooseveltova 16

Okresní soud

Blansko

Hybešova 5

Městský soud

Brno

Polní 994/39

Okresní soud

Brno - venkov

Polní 994/39

Okresní soud

Břeclav

Národních hrdinů 11

Okresní soud

Hodonín

Velkomoravská 4

Okresní soud

Jihlava

Tř. Legionářů 9a

Okresní soud

Kroměříž

Soudní 11

Okresní soud

Prostějov

Havlíčkova 16

Okresní soud

Třebíč

Bráfova 502

Okresní soud

Uherské Hradiště

Svatováclavská 568

Okresní soud

Vyškov

Kašíkova 28

Okresní soud

Zlín

Dlouhé díly č. 351

Okresní soud

Znojmo

nám. Republiky 1

Okresní soud

Žďár nad Sázavou

Strojírenská 28
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INSTITUCE

SÍDLO

ULICE

Krajský soud v Ostravě

Ostrava

Havlíčkovo nábřeží 34

Okresní soud

Bruntál

Partyzánská 11

Okresní soud

Frýdek - Místek

Na Poříčí 3206

Okresní soud

Jeseník

Dukelská 2a/761

Okresní soud

Karviná

Sady B. Smetany 176/5

Okresní soud

Nový Jičín

Tyršova 3

Okresní soud

Olomouc

tř. Svobody 16

Okresní soud

Opava

Olomoucká 27

Okresní soud

Ostrava

U soudu č. 4/6187

Okresní soud

Přerov

Smetanova 2

Okresní soud

Šumperk

M. R. Štefánika 12

Okresní soud

Vsetín

Horní náměstí 5

Nejvyšší státní zastupitelství

Brno

Jezuitská 4

Vrchní státní zastupitelství

Praha

nám. Hrdinů 1300

Vrchní státní zastupitelství

Olomouc

17. listopadu 44

Městské státní zastupitelství v Praze

Praha

Náměstí 14. října 2188/9

Krajské státní zastupitelství v Praze

Praha

Husova 11

Krajské státní zastupitelství v Č. Budějovicích

České Budějovice

Goethova 2

Krajské státní zastupitelství v Plzni

Plzeň

Veleslavínova 38

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

tř. Národního odboje 1274

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

Hradec Králové

Zieglerova 189

Krajské státní zastupitelství v Brně

Brno

Mozartova 3

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

Ostrava

Na Hradbách 21
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Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Ministerstvo spravedlnosti - Zajištění antivirové ochrany resortu spravedlnosti
Název dodavatele:
Adresa dodavatele:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
(pověřený zástupce pro případné další jednání)
Tel.:
E-mail:
Fax:

Nabídková cena
Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

A) Celková nabídková cena za Dílo
dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo
B) Celková nabídková cena za správu
antivirové ochrany dle Smlouvy o
správě systému za 48 měsíců
Celková nabídková cena za celý
předmět veřejné zakázky (A+B)

..........................................

.............................................

datum zpracování nabídky

podpis dodavatele
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Příloha č. 3

Seznam vý znamný ch dodá vek

Ministerstvo spravedlnosti - Zajištění antivirové ochrany resortu spravedlnosti
Společnost
, se sídlem
, IČO:
, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
soudem v
, oddíl
, vložka
, za kterou jedná
(dále jen „Dodavatel“), předkládá
níže uvedený seznam významných dodávek

Objednatel
významné
dodávky
(název, IČO a
sídlo)

Dodavatel
(název, IČO a
sídlo, vztah
k Dodavateli;
v případě, že
významná
dodávka byla
realizována ve
sdružení, pak i %
vyčíslení účasti
Dodavatele na
plnění významné
dodávky)

Kontaktní
osoba
Objednatele
významné
dodávky
(jméno,
funkce,
adresa,
telefon, email)

Popis
poskytované
významné
dodávky
(název, podrobný
popis)

Finanční
rozsah
poskytované
významné
dodávky
(v Kč bez
DPH)

Doba provádění
významné dodávky
(od - do/ uvedením roku a
měsíce zahájení a
ukončení poskytování
služby)

Řádky lze doplnit dle potřeby.

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
V

dne
podpis oprávněné osoby

Strana 19 z 19 celkem

