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A. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název veřejné zakázky:
„Dalet – údržba vysílacích systémů“

Druh a režim veřejné zakázky:



Veřejná zakázka na služby
Nadlimitní otevřené řízení

Číslo jednací zadavatele:
VZ39_2020

Identifikační údaje zadavatele:
Český rozhlas
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO: 45245053, DIČ: CZ45245053

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Mgr. René Zavoral, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele:
Štěpánková Martina
Oddělení veřejných zakázek
Tel.: +420 221 553 572
Mobil: +420 773 176 076
ID datové schránky: rnaadje
E-mail: martina.stepankova@rozhlas.cz

I. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je údržba vysílacího systému Dalet, který Český rozhlas využívá k
zajištění svého vysílání na všech svých okruzích. Údržbou je rozuměna kompletní a komplexní
podpora technologických vrstev centrální infrastruktury nacházející se pod úrovní systému Dalet
a s nimi spojených služeb. Především se tedy jedná o vrstvy serverů, diskových polí, SAN a LAN,
virtualizační vrstvu, vrstvu zálohování a monitorování a administrátorskou vrstvu.
Předmětem plnění podpory jsou komplexní servisní služby spojené s provozem hardware a
software, které v případě problému řeší nápravu problému komplexně a bez ohledu na jeho příčinu,
ať hardwarovou či softwarovou.
Dodavatel se zavazuje poskytovat podporu hardware, software a požadované komplexní servisní
služby v rozsahu uvedeném v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 5 této Zadávací
dokumentace (dále jen jako „ZD“).
Seznam podporovaných zařízení a software je rovněž uveden v příloze č. 3 této ZD – Závazný návrh
smlouvy. Zařízením se rozumí jednotlivá hardwarová zařízení, která se systémovým softwarem
tvoří příslušnou funkční centrální infrastrukturu výrobně-vysílacího systému Dalet. Veškerá
zařízení a software zmíněné v této příloze ZD byly zadavatelem pořízeny na základě dříve uzavřené
smlouvy v rámci jiné veřejné zakázky. S ohledem na charakter těchto produktů a jejich výrobců
byly zadavatelem nastaveny podmínky technické kvalifikace a předmětu plnění této veřejné
zakázky, tj. služeb technické podpory k vysílacímu systému Dalet.
Služby podpory systému Dalet budou poskytovány v následujícím rozdělení:
1. Hardwarové vrstvy centrální infrastruktury
1.1 Vrstva serverů
1.2 Vrstva diskových polí
1.3 Vrstva SAN
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1.4 Vrstva HP SAN Virtualization Services Platform
1.5 Vrstva LAN
2. Softwarové vrstvy centrální infrastruktury
2.1 Virtualizační vrstva
2.2 Vrstva zálohování a monitoringu
2.3 Administrátorská vrstva
3. Požadované komplexní servisní služby
Konkrétní seznam poptávaných služeb, příslušného hardware a software pro provoz centrálního
výrobně-vysílacího systému Dalet jsou obsaženy v příloze č. 5 této ZD - Technická specifikace.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):
Kód CPV
Název
50300000-8 - Opravy a údržba osobních počítačů, kancelářského, telekomunikačního a audiovizuálního
zařízení a související služby
72600000-6 - Výpočetní podpora a poradenské služby
72100000-6 - Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů
72200000-7 - Programování programového vybavení a poradenské služby
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 11.500.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set tisíc
korun českých) bez DPH.
Nabídka účastníka musí splňovat veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v této zadávací
dokumentaci včetně všech jejich příloh.
Účastník si může některé části své nabídky označit jako důvěrné ve smyslu § 218 ZZVZ či označit
konkrétní informace za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V případě společné nabídky dodavatelů zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje,
aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli odpovědnost za plnění veřejné zakázky
společně a nerozdílně.

II. Místo plnění veřejné zakázky
Místo plnění: Komplex budov ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha 2

III. Doba plnění veřejné zakázky
Doba trvání zakázky: 24 měsíců od účinnosti smlouvy.
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: leden 2021.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit kterýkoliv termín veřejné zakázky před podpisem smlouvy.

IV. Obchodní podmínky
Závazný návrh smlouvy včetně příloh
Veškeré obchodní a platební podmínky plnění (zejména platební, dodací, záruční, servisní, sankční
podmínky) veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 této
ZD). Účastník musí v návrhu smlouvy uvést/doplnit všechny (žlutě označené) části obchodních podmínek
(nevyplnění jinak barevně označených částí, stejně jako nevyplnění barevně označených částí
příloh závazného návrhu rámcové dohody, není považováno za nesplnění zadávacích podmínek a
nebude mít tak vliv na posuzování nabídky). Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný návrh
smlouvy na jiných než označených místech.

B. KVALIFIKACE
Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci v souladu s § 73 až 79 ZZVZ v rozsahu dále stanoveném
zadavatelem.
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Dodavatel předkládá doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel vylučuje v souladu
s § 86 odst. 2 ZZVZ možnost nahrazení předložení dokladů čestným prohlášením, vyjma prokázání
základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) ZZVZ a vyjma referenčních zakázek pro splnění
technické kvalifikace dle ustanovení § 79 ZZVZ (viz příloha č. 2 – Čestné prohlášení).
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem
zahájení zadávacího řízení (§ 86 odst. 5 ZZVZ).
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje
doklad prokazující
a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
Zadavatel příjme 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.
Dodavatel může povinnost předložení dokladu splnit taktéž v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ odkazem
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (nebo v obdobném
systému vedeném v jiném členském státě), který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz
musí obsahovat internetovou adresu a případně údaje pro přihlášení a vyhledání požadované
informace, jsou-li takové údaje nezbytné. Dodavatel může tímto způsobem zejména odkázat např.
na Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Seznam kvalifikovaných dodavatelů.

I. Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ
Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e). Pro vyloučení
pochybností zadavatel uvádí, že pravidla § 74 odst. 2 písm. a) až c) ZZVZ a § 74 odst. 3 písm. a) a b)
ZZVZ se použijí obdobně.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením prostých kopií dokladů dle § 75
odst. 1 ZZVZ, tj.:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
ZZVZ,
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) ZZVZ

II. Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ
Dodavatel prokáže 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.
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením prostých kopií dokladů, že je oprávněn
podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy:
1. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních
zařízení.
a zároveň
2. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály.

III. Technická kvalifikace § 79 ZZVZ
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje po dodavatelích předložit:
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1) Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele:
Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech
realizoval 2 obdobné zakázky servisní podpory v min. hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva
miliony korun českých) bez DPH za každý rok poskytnutí služby, a to za každou takovou
referenční zakázku. Obdobný druh služeb zadavatel blíže specifikuje jako servisní podporu
serverů, diskových úložišť v režimu 24x7 v minimální délce trvání 1 rok (12 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců), která byla prováděna vlastními pracovníky dodavatele, tj.
pracovníky, kteří jsou v přímém pracovněprávním či jiném obdobném vztahu (pracovníci
na živnostenské oprávnění) k dodavateli, který prokazuje splnění kvalifikace (tj. nikoliv
podpora formou eskalace výrobci / jinému subjektu).
a zároveň
Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech
realizoval 2 obdobné zakázky servisní podpory v min. hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set
tisíc korun českých) bez DPH za každý rok poskytnutí služby, a to za každou takovou
referenční zakázku. Obdobný druh služeb zadavatel blíže specifikuje jako servisní podporu
zálohovacích systémů v režimu 12x5 v minimální délce trvání 1 rok (12 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců), která byla prováděna vlastními pracovníky dodavatele, tj.
pracovníky, kteří jsou v přímém pracovněprávním či jiném obdobném vztahu (pracovníci
na živnostenské oprávnění) k dodavateli, který prokazuje splnění kvalifikace (tj. nikoliv
podpora formou eskalace výrobci / jinému subjektu).
a zároveň
Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech
realizoval 2 obdobné zakázky servisní podpory v min. hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden
milion korun českých) bez DPH za každý rok poskytnutí služby, a to za každou takovou
referenční zakázku. Obdobný druh služeb zadavatel blíže specifikuje jako podporu řešení
virtualizace serverů v režimu 24x7 v minimální délce trvání 1 rok (12 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců), která byla prováděna vlastními pracovníky dodavatele, tj.
pracovníky, kteří jsou v přímém pracovněprávním či jiném obdobném vztahu (pracovníci
na živnostenské oprávnění) k dodavateli, který prokazuje splnění kvalifikace (tj. nikoliv
podpora formou eskalace výrobci / jinému subjektu).
a zároveň
Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech
realizoval 2 obdobné zakázky servisní podpory v min. hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set
tisíc korun českých) bez DPH za každý rok poskytnutí služby a to za každou takovou
referenční zakázku. Obdobný druh služeb zadavatel blíže specifikuje jako servisní podporu
LAN síťové infrastruktury v režimu 24x7 v minimální délce trvání 1 rok (12 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců), která byla prováděna vlastními pracovníky dodavatele, tj.
pracovníky, kteří jsou v přímém pracovněprávním či jiném obdobném vztahu (pracovníci
na živnostenské oprávnění) k dodavateli, který prokazuje splnění kvalifikace (tj. nikoliv
podpora formou eskalace výrobci / jinému subjektu).
a zároveň
Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech
realizoval 1 obdobnou zakázku servisní podpory v min. hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět
set tisíc korun českých) bez DPH za každý rok poskytnutí služby, a to za každou takovou
referenční zakázku. Obdobný druh služeb zadavatel blíže specifikuje jako servisní podporu
analytického nástroje STOR2RRD v režimu 12x5 v minimální délce trvání 1 rok (12 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců), která byla prováděna vlastními pracovníky dodavatele, tj.
pracovníky, kteří jsou v přímém pracovněprávním či jiném obdobném vztahu (pracovníci
na živnostenské oprávnění) k dodavateli, který prokazuje splnění kvalifikace (tj. nikoliv
podpora formou eskalace výrobci / jinému subjektu).
Dodavatel předloží seznam významných referenčních zakázek formou čestného
prohlášení, které bude obsahovat též předmět a hodnotu zakázky (tzn. částku vyplacenou
dodavateli za poskytnutou službu), dobu plnění, údaj o jejím řádném a odborném provedení a
kontakty na konkrétní osoby (ze strany objednatele dokládané zakázky), které mohou uvedené
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údaje potvrdit. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem
a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
2) Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli:
Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace, pokud z předložených dokumentů
bude vyplývat, že má pro realizaci této veřejné zakázky k dispozici osoby s následující
kvalifikací, přičemž se připouští kumulace specializací:
















Alespoň jednoho projektového manažera majícího zkušenost s řízením IT projektů.
 Toto skutečnost doloží dodavatel prostou kopií certifikátu pro řízení IT služeb a
vedení projektů (Prince 2, ITIL, nebo pomocí jiné obsahově stejné certifikace)
vydaného autorizovanou certifikační autoritou v českém nebo anglickém jazyce.
Alespoň dva technické specialisty, kteří mají zkušenosti se správou a podporou diskových
polí značky HPE na úrovni dosažitelné certifikace.
 Tuto skutečnost doloží dodavatel prostou kopií certifikátu vydaného výrobcem
v českém nebo anglickém jazyce nebo prohlášením výrobce podporovaného HW
společnosti, tedy společností Hewlett-Packard Enterprise Company CZ, jeho
lokálním zastoupením v ČR (nikoliv distributorem), nebo jiným odpovídajícím
dokladem.
Alespoň dva technické specialisty, kteří mají zkušenosti se správou a podporou serverů
značky HPE a DELL na úrovni dosažitelné certifikace.
 Tuto skutečnost doloží dodavatel prostou kopií certifikátu vydaného výrobcem
v českém nebo anglickém jazyce nebo prohlášením výrobce podporovaného HW
společnosti, tedy společností Hewlett-Packard Enterprise Company CZ a DELL
Computer, spol. s r. o., jeho lokálním zastoupením v ČR (nikoliv distributorem),
nebo jiným odpovídajícím dokladem.
Alespoň dva technické specialisty, kteří mají zkušenosti se správou a podporou aktivních
prvků značky HPE na úrovni dosažitelné certifikace
 Tuto skutečnost doloží dodavatel prostou kopií certifikátu vydaného výrobcem
v českém nebo anglickém jazyce nebo prohlášením výrobce podporovaného HW
společnosti, tedy společností Hewlett-Packard Enterprise Company CZ, jeho
lokálním zastoupením v ČR (nikoliv distributorem), nebo jiným odpovídajícím
dokladem.
Alespoň jednoho technického specialistu, který má zkušenosti se správou a podporou
řešení HP SVSP (SAN Virtualization Services Platform).
 Tuto skutečnost doloží dodavatel prostou kopií certifikátu vydaného výrobcem
v českém nebo anglickém jazyce nebo prohlášením výrobce podporovaného HW
společnosti, tedy společností Hewlett-Packard Enterprise Company CZ, jeho
lokálním zastoupením v ČR (nikoliv distributorem), nebo jiným odpovídajícím
dokladem.
Alespoň dva technické specialisty, kteří mají zkušenosti se správou a podporou
virtualizačních nástrojů značky VMware.
 Tuto skutečnost doloží dodavatel prostou kopií oficiálního certifikátu vydaného
výrobcem nebo vydaného jménem výrobce, v českém nebo anglickém jazyce,
kdy si zadavatel vyhrazuje právo si ověřit, zda se jedná o certifikát (v případě
vydaného jménem výrobce) aprobovaný výrobcem, tzn. jedná se o odpovídající
(skutečný) certifikát výrobce deklarující kvalifikaci technického specialisty.
Alespoň dva technické specialisty, kteří mají zkušenosti se správou a podporou
zálohovacích nástrojů značky Veeam.
 Tuto skutečnost doloží dodavatel prostou kopií oficiálního certifikátu vydaného
výrobcem nebo vydaného jménem výrobce, v českém nebo anglickém jazyce,
kdy si zadavatel vyhrazuje právo si ověřit, zda se jedná o certifikát (v případě
vydaného jménem výrobce) aprobovaný výrobcem, tzn. jedná se o odpovídající
(skutečný) certifikát výrobce deklarující kvalifikaci technického specialisty.
Alespoň jednoho technického specialistu mající zkušenost s instalací a podporou
analytického nástroje STOR2RRD.
 Tuto skutečnost doloží dodavatel prostou kopií oficiálního certifikátu vydaného
výrobcem nebo vydaného jménem výrobce, v českém nebo anglickém jazyce,
kdy si zadavatel vyhrazuje právo si ověřit, zda se jedná o certifikát (v případě
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vydaného jménem výrobce) aprobovaný výrobcem, tzn. jedná se o odpovídající
(skutečný) certifikát výrobce deklarující kvalifikaci technického specialisty
Alespoň dva technické specialisty, kteří mají zkušenosti se správou a podporou
operačních systémů značky Microsoft.
 Tuto skutečnost doloží dodavatel prostou kopií oficiálního certifikátu vydaného
výrobcem nebo vydaného jménem výrobce, v českém nebo anglickém jazyce,
kdy si zadavatel vyhrazuje právo si ověřit, zda se jedná o certifikát (v případě
vydaného jménem výrobce) aprobovaný výrobcem, tzn. jedná se o odpovídající
(skutečný) certifikát výrobce deklarující kvalifikaci technického specialisty.

Přílohou seznamu techniků na straně dodavatele bude soubor strukturovaných profesních
životopisů techniků včetně čestného prohlášení dodavatele o pravdivosti údajů obsažených
v životopise.
Zadavatel nestanovuje na profesní životopisy jednotlivých klíčových členů realizačního týmu
žádné požadavky na jejich obsah.
Zadavatel stanovuje, že čestné prohlášení musí obsahovat alespoň:
a) jméno a příjmení každého člena realizačního týmu,
b) údaj o tom, zda je člen realizačního týmu v pracovněprávním či jiném vztahu (v takovém
případě uvede dodavatel v jakém) k Dodavateli,
c) potvrzení dodavatele o splnění příslušné minimální odbornosti u každého člena
realizačního týmu dle požadavků Zadavatele,
d) prohlášení dodavatele, že všichni uvedení členové realizačního týmu se budou podílet na
plnění Předmětu veřejné zakázky,
e) podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele.
Zadavatel požaduje, aby všechny technické osoby, kterými prokazuje splnění kvalifikace, byly
schopny vést komunikaci v českém jazyce a to jak v písemné, tak mluvené formě.
Zadavatel upozorňuje, že i v případě, že bude dodavatel prokazovat splnění část technických
kvalifikačních předpokladů (pokud jde o členy realizačního týmu) prostřednictvím Poddodavatele
/ Poddodavatelů, čestné prohlášení (seznam klíčových členů realizačního týmu) o výše uvedeném
obsahu předkládá a všechna s ním související prohlášení (včetně prohlášení o tom, že se dotčený
Poddodavatel bude podílet na plnění Předmětu veřejné zakázky) činí výhradně Dodavatel (nikoli
jednotliví Poddodavatelé).
3) HelpDesk systém – Dodavatel musí používat systém určený k zadávání a hlášení servisních
požadavků a dále ke sledování jejich stavu a průběhu odstranění problému, dostupný pomocí
webového portálu.:
Dodavatel tuto skutečnost prokáže zpřístupněním jednoho demonstračního účtu pro
pracovníky zadavatele na dobu 1 měsíce od data podání nabídky a sdělením adresy portálu,
příslušného konta a hesla. Požadované informace budou předloženy v nabídce dodavatele.
4) Opatření v oblasti řízení z poskytování kvality služeb, které bude dodavatel schopen použít při
plnění veřejné zakázky:
Dodavatel prokáže kritérium technické kvalifikace, pokud v rámci zadávacího řízení předloží
prostou kopii certifikátu ISO 20000-1:2011.
5) Opatření v oblasti řízení z hlediska bezpečnosti informací, které bude dodavatel schopen použít
při plnění veřejné zakázky:
Dodavatel prokáže kritérium technické kvalifikace, pokud v rámci zadávacího řízení
předloží prostou kopii certifikátu ISO 27001:2013
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí se řídí ustanovením § 81 ZZVZ.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně (§ 82 ZZVZ). Společné prokazování kvalifikace se řídí
ustanovením § 84 ZZVZ.
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob se řídí ustanovením § 83 ZZVZ.
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C. OSTATNÍ POŽADAVKY, PRÁVA A PODMÍNKY ZADAVATELE
Zadavatel
a) Za účelem ověření splnění podmínek u požadovaných služeb podpory systému Dalet dle přílohy č. 5
této ZD – Technická specifikace, zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení jako součást
své nabídky předložili čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat potvrzení následujících
skutečností:
a. Dodavatel zajistí na svoje náklady po dobu trvání smlouvy přístup zadavateli do prostředí
provozovaného výrobci podporovaného SW dle kapitoly č. 2 Technické specifikace či SW,
jenž je neoddělitelnou součástí provozovaného HW dle kapitoly č. 1 Technické specifikace,
kde bude zadavatel oprávněn získat aktualizace či nové verze k jednotlivým SW produktům
dle kapitoly č. 1 či 2 Technické specifikace, pokud výrobce takové prostředí provozuje.
Dodavatel dále zajistí přístup ke komunikačnímu kanálu, kterým výrobce pravidelně zasílá
aktualizace jednotlivých produktů, a to ať již se jedná o licenční server, aktualizační server, či
jakýkoliv jiný elektronický nástroj, sloužící pro poskytování aktualizací či nových verzí
produktů, jejich opravných balíčků či jiných optimalizačních SW nadstaveb například pro
operační systémy či databáze, nebo třeba ovladače, managementy, diagnostické či
správcovské nástroje. Dodavatel zajistí v rámci poskytované podpory zadavateli licenci v
rozsahu, v jakém má zadavatel licenci k SW, k němuž se poskytuje aktualizace a nové verze.
Součástí takto poskytované služby podpory je zajištění eskalace na výrobce, přičemž
eskalovány mohou být s nestandartními stavy SW.
b. Pro zařízení hardwarové vrstvy centrální infrastruktury dle kapitoly č. 1 Technické specifikace,
konkrétně u položek č. 18-21, 23-24 a 25-65, dodavatel zajistí po dobu trvání smlouvy podporu
ve spolupráci s výrobcem zařízení, přičemž tato podpora musí splňovat kritéria uvedená
v předcházejících kapitolách Technické specifikace a současně právo zadavatele požadovat
plnění servisních služeb přímo výrobcem zařízení a to bez jakýchkoliv dodatečných nákladů.
c.

Veškeré potřebné náhradní díly budou zajištěny součinností dodavatele a konkrétního
výrobce, a to v návaznosti na uzavřenou smlouvu mezi dodavatelem a výrobcem tak, aby
nebyla dotčena práva zadavatele vyplývající ze záruky za jakost.

Vzor výše uvedeného prohlášení je součástí přílohy č. 2 této ZD. Nad rámec tohoto čestného
prohlášení mohou dodavatelé předložit prohlášení konkrétních výrobců, anebo jejich lokálního
zastoupení v ČR (nikoliv distributora), deklarující výše uvedené skutečnosti.
b) Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ
předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část
veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, s uvedením přesné identifikace poddodavatele a
popisu jeho činností na zakázce – viz Krycí list.
c) Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je účastník povinen se řídit při zpracování
nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.
d) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek podle § 102 ZZVZ.
e) Zadavatel může zrušit zadávací řízení v případech podle § 127 ZZVZ.
f)

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má
právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie (§ 48
odst. 7 ZZVZ).

g) Zadavatel může změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky v zákonné lhůtě postupem dle
ZZVZ.
h) Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení.
i)

Zadavatel může posunout termíny realizace, pokud jsou stanoveny pevným datem a dojde k průtahům
se zadáním veřejné zakázky.

j)

Od 18. 10. 2018, jsou ve smyslu § 279 odst. 2 ZZVZ zadavatel a dodavatel povinni spolu
komunikovat výhradně elektronickou formou (přes elektronický nástroj E-ZAK v rámci
zadavatelského profilu zadavatele, prostřednictvím datové schránky nebo emailovou cestou
s elektronickým podpisem). Na komunikaci, která bude zadavateli zaslána jinou než
elektronickou cestou, nebude brán zřetel.
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Vybraný dodavatel
a) Zadavatel tímto upozorňuje, že je dle ustanovení § 48 odst. 9 ZZVZ povinen vyloučit účastníka
zadávacího řízení, pokud je tento akciovou společností nebo má formu obdobnou akciové společnosti
a nemá vydány výlučně zaknihované akcie v případě, že by se stal vybraným dodavatelem.
Pokud se vybraným dodavatelem stane účastník zadávacího řízení, který je akciovou společností
nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má sídlo v zahraničí, bude zadavatelem
požádán, aby ve stanovené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou
vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu tohoto
účastníka zadávacího řízení, zároveň s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů
vycházejí.
b) Zadavatel dále upozorňuje, že dle čl. IV odst. 10 písm. b) závazného návrhu smlouvy je vybraný
dodavatel povinen mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činností, které jsou
předmětem této veřejné zakázky Minimální limit plnění je uveden v závazném návrhu smlouvy a činí
Kč 100.000.000,- Kč.
c) Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, bude povinen před podpisem smlouvy zadavateli
předložit informaci o tom, zda je vybraný dodavatel mikropodnik, malý podnik nebo střední podnik dle
Prováděcího nařízení komise /EU/2016/7 ze dne 5. 1. 2016, kterým se zavádí standardní formulář
jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.
d) Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou a není zapsán v evidenci údajů o skutečných
majitelích, bude povinen v souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ před podpisem smlouvy zadavateli předložit:
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.

D. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých dodávek, prací, činností, ostatních nákladů, rizik, zisku, finančních vlivů (např. inflace) po celou
dobu realizace předmětu plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci a v závazném návrhu smlouvy.
Pro zpracování nabídkové ceny účastník použije „Tabulku pro vypočet nabídkové ceny“ (příloha č.
4 této ZD), koncipovanou jako souhrnný položkový rozpočet, kde účastník nacení všechny požadované
položky. Zpracování ceny v jiné než předepsané struktuře bude hodnoceno jako nesplnění podmínek
zadávacího řízení.
Nabídková cena bude rozčleněna následovně:
-

Nabídková cena (= celková cena, tj. cena za celý předmět plnění veřejné zakázky) v Kč bez DPH,
samostatně sazba DPH, výše DPH v Kč a celková cena včetně DPH.

Pokud účastník ocení kteroukoliv část nabídkové ceny nulovou nebo mimořádně nízkou nabídkovou
cenou, bude požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny dle §
113 odst. 4 ZZVZ, případně o objasnění údajů dle § 46 ZZVZ.
Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných ke dni podání
nabídky.
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů. Případné
překročení nabídkové ceny je možné jen pokud bude v souladu se ZZVZ.
Výše popsaná nabídková cena bez DPH bude výchozí cenou v elektronické aukci.

Če sk ý ro zh las , Vi n o hra dsk á 1 2 ∙ P ra h a 2 ∙ 120 99

st rana:

10

E. PODMÍNKY POUŽITÍ E-AUKCE PRO VYHODNOCENÍ NABÍDEK
Základní informace k elektronické aukci
Zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“).
K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ. Nabídky účastníků budou hodnoceny
podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.
V souladu s § 121 odst. 2 zákona 134/2016 Sb. (dále „Zákona“), budou k účasti v eAukci a k podání nových
aukčních hodnot vyzváni ti účastníci zadávacího řízení, kteří nebyli dle § 121 odst. 1, písm. b) vyloučeni,
a to zasláním Výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen Výzvy).
Výzva bude doručena do elektronické schránky účastníka v systému PROEBIZ, v systému je pak k úkonu
odeslání Výzvy připojeno elektronické časové razítko. Součásti Výzvy budou dle § 120 odst. 4, písm. c)
Zákona informace, které budou účastníkovi poskytnuty v průběhu eAukce. V souladu s § 120 odst. 4, písm.
d až f) pak zadavatel sděluje informace, které se týkají postupu při eAukci a podmínek k podávání nových
aukčních hodnot a dále informace týkající se použitého elektronického nástroje. Postup v eAukci se bude
odvíjet od stanoveného Harmonogramu, přičemž jeho časový průběh bude popsán ve Výzvě a jednotlivá
kola eAukce budou charakterizovaná následujícím:
Kontrolní kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona je Kontrolní kolo určeno administrátorovi zadavatele
k nastavení výchozího stavu eAukce. Administrátor vloží do eAukční síně aukční hodnoty nevyloučených
účastníků zadávacího řízení tak, aby tyto odpovídaly jejich nabídkám dle hodnocení. Účastníkům eAukce
je umožněno do eAukční síně pouze nahlížet, nemohou však provádět žádné změny. Účastníkům se
v Kontrolním kole zobrazují pouze jejich vlastní aukční hodnoty.
Aukční kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona budou účastníci vyzváni ke změně svých aukčních hodnot
a účastníkům budou zpřístupněny informace dle § 121 odst. 7 Zákona. Změny aukčních hodnot je
oprávněn provádět pouze účastník, administrátor do průběhu těchto změn již nemůže jakkoliv zasahovat.
Elektronická aukce bude obsahovat jediné Aukční kolo, které bude ukončeno v souladu s § 121 odst. 8,
písm. b) v případě, že nebudou podány nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek. Délka
Aukčního kola bude nastavena na pevně stanovený čas 20 minut s možností jeho prodlužování dle
následujících parametrů. Pokud v posledních 2 minutách stanovené doby dojde v eAukční síni k takové
změně aukční hodnoty, která způsobí změnu aktuálního pořadí nabídek, bude trvání eAukce prodlouženo
o další 2 minuty a to počínaje okamžikem provedené změny. Tímto způsobem bude trvání eAukce
prodlužováno až do doby, kdy v posledních 2 minutách běhu Aukčního kola nedojde ke změně aktuálního
pořadí nabídek. Zadavatel upozorňuje, že systém neumožní dorovnat nabídku s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou (tj. nelze dorovnat nabídku účastníka na aktuálně 1. pořadí). Účastník bude o dosažení
této skutečnosti informován.
Zadavatel dále upozorňuje, že v případě takové změny aukční hodnoty, která způsobí dorovnání celkové
nabídky účastníka na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován čas provedené změny aukční
hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná nabídka, která by vzhledem ke své celkové
nabídkové ceně měla být zařazena na shodné pořadí s již existující nabídkou, bude v systému zařazena
na horší pořadí než nabídka podaná dříve.
V eAukci bude stanoven minimální rozdíl cenových podání aukčních hodnot ve výši 0,1 %, údaje
k minimálnímu rozdílu se vztahují ke stávající hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj.
porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného účastníka).
V eAukci bude stanoven maximální rozdíl cenových podání ve výši 50 %, údaje k maximálnímu rozdílu
se vztahují k nejnižší možné hodnotě položky, kterou daný účastník požaduje změnit (tj. porovnává se
s aktuální nejnižší možnou hodnotou této položky u všech účastníků).
Účastníkům budou v Aukčním kole zobrazovány informace o nejlepších aukčních hodnotách a dále
aktuální pořadí podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.
Pro účast v eAukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat eAukční systém, přístup do eAukční
síně je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. V případě vzniku objektivních technických
potíží na straně zadavatele, případně poskytovatele eAukčního systému, bude zadavatel eAukci
opakovat.
Po ukončení eAukce bude účastník vyzván k elektronickému podpisu závěrečného protokolu. Zadavatel
v souladu s § 36, odst. 5 Zákona stanovil lhůtu na elektronické podepsání závěrečného protokolu na dva
pracovní dny ode dne ukončení eAukce. V systému PROEBIZ je k úkonu autorizace závěrečného
protokolu připojeno časové razítko kvalifikovaného poskytovatele. V případě, že účastník svou nabídku
učiněnou v eAukci elektronicky nepodepíše, bude na veškeré změny aukčních hodnot účastníka pohlíženo
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jako na změny, které byly od počátku pro nedostatek formy neplatné a zadavatel je v souladu s § 48, odst.
2, písm. a) Zákona oprávněn účastníka ze zadávacího řízení vyloučit. Zadavatel dále uvádí, že v souladu
s čl. 24, odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 provede po 24 hodinách od
elektronického podepsání závěrečného protokolu účastníkem ověření platnosti certifikátu účastníka.
V případě, že při tomto ověření bude certifikát účastníka shledán neplatným, vyzve zadavatel účastníka
k podání vysvětlení a zadavatel následně rozhodne o dalším postupu.
Technické nároky eAukčního systému PROEBIZ
Následující údaje se týkají počítače, ze kterého se bude účastník vzdáleným přístupem přes veřejnou
datovou síť Internet (dále jen „Internet“) do eAukce přihlašovat.
Počítač účastníka musí mít funkční připojení k síti Internet a v době přihlášení musí být toto připojení
k Internetu aktivní. Pro bezproblémovou účast v eAukci je nutné mít v počítači nainstalovaný internetový
prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší.
Funkční nastavení internetového prohlížeče
Pro správné fungování eAukčního systému PROEBIZ je nutné mít v internetovém prohlížeči správně
nastavenou funkci pro soubory cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na
internetové adrese: http://proebiz.com/podpora.
Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software platnou v době konání eAukce, která je
nutná pro korektní chod eAukčního systému, zvláště pak pro podepisování dokumentů elektronickým
podpisem. Aktuální verzi Java Software je možné ověřit, případně stáhnout z internetové adresy
http://java.com/. Tento software je k dispozici zdarma. Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player.
Účastník musí vlastnit platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který splňuje
požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a příslušné legislativy České
republiky. Elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vystavují kvalifikovaní poskytovatelé
služeb v jednotlivých členských státech EU.
Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v eAukci (dále jen
„odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení a email. K dané eAukci může účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě uvedení více
odpovědných osob bude do dané eAukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu. Při
zavedení odpovědné osoby do systému PROEBIZ bude k účtu této osoby (tj. k údajům jméno, příjmení a
e-mail) vytvořena elektronická schránka účastníka, která bude sloužit pro doručování Výzev k účasti
v elektronických aukcích, pro práci s Přihláškami a rovněž i jako možnost ke vstupu do eAukční síně. O
vytvoření elektronické schránky bude odpovědná osoba vyrozuměna Aktivačním e-mailem administrátora.
Odpovědná osoba si podle pokynů v Aktivačním e-mailu zvolí své přístupové údaje, elektronickou
schránku aktivuje a po aktivaci již bude mít obsah této schránky pod svou výlučnou kontrolou. Veškeré
údaje v elektronické schránce se týkají výlučně jen daného zadavatele. V případě ztráty přístupových
údajů k elektronické schránce kontaktuje odpovědná osoba administrátora eAukce s požadavkem na
zaslání nového Aktivačního e-mailu a poté si volbou nových přístupových údajů schránku reaktivuje.
Zadavatel uvádí, že v případě, že k účtu odpovědné osoby již elektronická schránka existuje a že tato
schránka již byla aktivována, pak administrátor Aktivační e-mail obvykle neodesílá. O doručení Výzvy
k účasti v elektronické aukci (resp. o jejím zpřístupnění v elektronické schránce) bude odpovědná osoba
vyrozuměna Notifikačním e-mailem administrátora.

F. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky účastníků budou hodnoceny ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti.
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ podle ekonomické výhodnosti
nabídek. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro vyhodnocení nabídek bude využita elektronická aukce.

Če sk ý ro zh las , Vi n o hra dsk á 1 2 ∙ P ra h a 2 ∙ 120 99

st rana:

12

G. JISTOTA
Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje poskytnutí jistoty ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc
korun českých).
Jistotu je účastník povinen ve smyslu § 41 odst. 3 ZZVZ poskytnout formou složení peněžní částky na účet
zadavatele nebo formou bankovní záruky či pojištění záruky ve prospěch zadavatele s platností po celou
dobu trvání zadávací lhůty. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele
nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek.
Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet u Raiffeisenbank, a.s., č. ú.:
1001040797/5500, konstantní symbol 558, variabilním symbolem je IČO účastníka (nebo datum
narození, je-li účastníkem fyzická osoba); specifickým symbolem (je-li umožněn) je Evidenční číslo veřejné
zakázky.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty


sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu - např. kopie výpisu z účtu
účastníka, z nějž bude vyplývat prokazatelné odečtení celé částky odpovídající výši požadované
jistoty ve prospěch výše uvedeného účtu zadavatele



předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odstavci 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku (zadavatel dodavatele tímto
upozorňuje, že se musí jednat o elektronický originál bankovní záruky vystavený
příslušnou bankou), nebo



předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odstavci 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad (§ 45 odst. 3
ZZVZ).
Uvolnění jistoty proběhne v souladu s ustanovením § 41 odst. 6 ZZVZ, peněžní jistotu zadavatel uvolní
včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.
V případě jistoty poskytnuté složením peněžité částky na účet zadavatele uvede účastník v nabídce číslo
účtu včetně směrového kódu banky, na který vyžaduje provést uvolnění jistoty.
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 5 nebo
§ 124 odst. 2 dle § 41 odst. 8 ZZVZ.

H. POŽADAVKY NA ZPŮSOB PODÁNÍ A OBSAH NABÍDKY
Případné nedodržení způsobu podání nabídky (tzn. pokud dodavatel podá nabídku jiným než níže
uvedeným způsobem) bude zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím
řízení.

I. Požadavky na způsob podání nabídky
a) Nabídky v elektronické podobě je účastník povinen zaslat prostřednictvím elektronického
nástroje EZAK. Zadavatel není provozovatelem tohoto elektronického nástroje, ale je pouze
jeho uživatelem. Veškeré informace týkající se postupu odeslání nabídek jsou podrobně
popsány
v
„uživatelské
příručce“
volně
dostupné
v systému
EZAK
(viz.
https://verejnezakazky.rozhlas.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf).
Účastník vloží svoji nabídku do prostředí systému EZAK před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Elektronický
nástroj
zadavatele
je
dostupný
na
webové
adrese
https://verejnezakazky.rozhlas.cz/contract_index.html.
b) V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka (viz. příloha č. 1 – Krycí list nabídky).
c) Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Doklady mohou být
předloženy také v jazyce slovenském. Doklady o vzdělání mohou být předloženy v latinském jazyce
bez předkladu.
d) Dodavatel 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
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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.

II. Obsah nabídky
Nabídka bude seřazena v uvedeném pořadí do těchto oddílů:









Krycí list nabídky (příloha č. 1 této ZD)
Obsah nabídky
Potvrzení o složení bankovní záruky, resp. jistoty
Prokázání kvalifikace
 Základní způsobilost
 Profesní způsobilost
 Technická kvalifikace
Dokumenty k vyhodnocení nabídky (příloha č. 4 této ZD – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny)
Návrh smlouvy včetně všech příloh, pokud tyto přílohy již nebyly předloženy v jiné části nabídky
Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (doklady, které nelze podřadit pod
některou z předchozích kategorií)

I. LHŮTY A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK,
LHŮTY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
I. Způsob a místo podání nabídek
Nabídku lze podat pouze elektronicky přes nástroj EZAK dle postupu popsaného v části G. této ZD.

II. Lhůty a termíny zadávacího řízení, otevírání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: 6. 1. 2021 do 11:00 hodin.
Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po uplynutí lhůty pro jejich podání za přítomnosti členů komise
pro otevírání nabídek zadavatele. Otevírání nabídek je neveřejné.
Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě pro podání nabídek, se nepovažují za podané a
v průběhu zadávacího řízení k nim nebude zadavatel přihlížet.
Délka zadávací lhůty je stanovena na 6 měsíců.

J. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA
PLNĚNÍ
I. Vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně (elektronicky) požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro
podání nabídek, a to:


E-mailem, který je opatřen elektronickým podpisem,



nebo prostřednictvím datové schránky,



nebo prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti. Zároveň zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, včetně
přesného znění žádosti bez identifikace příslušného dodavatele, na profilu zadavatele
https://verejnezakazky.rozhlas.cz.

II. Prohlídka místa plnění podle § 97 ZZVZ
Prohlídka místa plnění není pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytná, z tohoto důvodu
není organizovaná.
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K. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zadavatel dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 10. 1995 o ochraně fyzických
osob v souvislosti s ochranou osobních údajů po dobu trvání její účinnosti a v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„GDPR“) od data jeho účinnosti uvádí, že osobní údaje předané účastníkem zadavateli zadavatel
zpracovává za účelem řádného hodnocení podaných nabídek a splnění dalších zákonných povinností
zadavatele uložených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, přičemž
zadavatel je správcem osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
Osobní údaje bude zadavatel jako správce osobních údajů zpracovávat jako součást nabídky, a to buď ve
spisovně listinných dokumentů a archivu správce, nebo v interní elektronické databázi ve smyslu
ustanovení § 211 ve spojení s ustanovením § 279 odst. 2 ZZVZ v rámci útvaru správce řešícího veřejné
zakázky.
Ke spisovně listinných dokumentů, archivu i k interní elektronické databázi mají přístup pouze zaměstnanci
správce řešící veřejné zakázky resp. pracovníci spisovny a archivu. Osobní údaje nebudou zásadně
předávány jiným osobám, s výjimkou předání podle zákona.
Nabídky účastníků a dokumenty související s nabídkami účastníků obsahující osobní údaje budou
skartovány (a osobní údaje zlikvidovány) v termínech stanovených zákonem a spisovým řádem správce.
Subjekty osobních údajů mají právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů.
Zjistí-li nebo budou-li se subjekty osobních údajů domnívat, že správce provádí zpracování jejich osobních
údajů v rozporu s právními předpisy, mohou požádat správce o vysvětlení, a/nebo požádat, aby správce
odstranil takto vzniklý stav. Správce taktéž pro tyto účely zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních
údajů (kontakt: poverenec@rozhlas.cz, popř. další informace na webové adrese www.rozhlas.cz). Pokud
jsou subjekty osobních údajů přesvědčeny, že správce porušil při spravování jejich osobních údajů jemu
uložené povinnosti zákonem, mohou se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

L. PŘÍLOHY A DALŠÍ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 4 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Příloha č. 5 – Technická specifikace
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CN: Mgr. Martina Štěpánková
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SN: 0xB22801
Bez časového razítka
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