Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace

Název veřejné zakázky: VZ39_2020 – Dalet – údržba vysílacích systémů

Identifikační údaje zadavatele
Název:

Český rozhlas

IČO:

45245053

Sídlo:

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název:

[DOPLNIT]

IČO:

[DOPLNIT]

Sídlo:

[DOPLNIT]

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

[DOPLNIT]

Kontaktní osoba:

[DOPLNIT]

telefon / fax:

[DOPLNIT]

e-mail:

[DOPLNIT]

Ke dni dd. mm. rrrr prohlašuji, že dodavatel [DOPLNIT]
a) splňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1, odst. Písm. b), c) a e) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

I.
II.
III.

který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek;
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

b) splňuje technickou kvalifikaci v rozsahu požadavků zadavatele uvedených v zadávací
dokumentaci v části B. Kvalifikace v čl. IV Technická kvalifikace § 79 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v rámci odst. 1 Seznam
významných dodávek/významných služeb výše zmíněné části zadávací dokumentace dále
uvádí seznam dodávek realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení
včetně uvedení finančního objemu, doby jejich poskytnutí, rozsahu a identifikaci kupujícího:
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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).

Referenční zakázka č. 1:
Název subjektu, pro který byla
dodávka/služba realizována, IČO

[DOPLNIT]

Doba poskytnutí

[DOPLNIT]

Rozsah (předmět dodávky/služby)

[DOPLNIT]

Finanční objem (suma) za realizovanou
dodávku/službu
Kontaktní osoba subjektu pro účely ověření
uvedených informací (jméno, telefon a email pro ověření informací)

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

Referenční zakázka č. 2:
Název subjektu, pro který byla
dodávka/služba realizována, IČO

[DOPLNIT]

Doba poskytnutí

[DOPLNIT]

Rozsah (předmět dodávky/služby)

[DOPLNIT]

Finanční objem (suma) za realizovanou
dodávku/službu
Kontaktní osoba subjektu pro účely ověření
uvedených informací (jméno, telefon a email pro ověření informací)

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

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).
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Referenční zakázka č. 1:
Název subjektu, pro který byla
dodávka/služba realizována, IČO

[DOPLNIT]

Doba poskytnutí

[DOPLNIT]

Rozsah (předmět dodávky/služby)

[DOPLNIT]

Finanční objem (suma) za realizovanou
dodávku/službu
Kontaktní osoba subjektu pro účely ověření
uvedených informací (jméno, telefon a email pro ověření informací)

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

Referenční zakázka č. 2:
Název subjektu, pro který byla
dodávka/služba realizována, IČO

[DOPLNIT]

Doba poskytnutí

[DOPLNIT]

Rozsah (předmět dodávky/služby)

[DOPLNIT]

Finanční objem (suma) za realizovanou
dodávku/službu
Kontaktní osoba subjektu pro účely ověření
uvedených informací (jméno, telefon a email pro ověření informací)

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

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).
Referenční zakázka č. 1:
Název subjektu, pro který byla
dodávka/služba realizována, IČO

[DOPLNIT]

Doba poskytnutí

[DOPLNIT]

Rozsah (předmět dodávky/služby)

[DOPLNIT]

Finanční objem (suma) za realizovanou
dodávku/službu
Kontaktní osoba subjektu pro účely ověření
uvedených informací (jméno, telefon a email pro ověření informací)
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[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

Referenční zakázka č. 2:
Název subjektu, pro který byla
dodávka/služba realizována, IČO

[DOPLNIT]

Doba poskytnutí

[DOPLNIT]

Rozsah (předmět dodávky/služby)

[DOPLNIT]

Finanční objem (suma) za realizovanou
dodávku/službu
Kontaktní osoba subjektu pro účely ověření
uvedených informací (jméno, telefon a email pro ověření informací)

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

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).
Referenční zakázka č. 1:
Název subjektu, pro který byla
dodávka/služba realizována, IČO

[DOPLNIT]

Doba poskytnutí

[DOPLNIT]

Rozsah (předmět dodávky/služby)

[DOPLNIT]

Finanční objem (suma) za realizovanou
dodávku/službu
Kontaktní osoba subjektu pro účely ověření
uvedených informací (jméno, telefon a email pro ověření informací)

Referenční zakázka č. 2:
Název subjektu, pro který byla
dodávka/služba realizována, IČO

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

[DOPLNIT]

Doba poskytnutí

[DOPLNIT]

Rozsah (předmět dodávky/služby)

[DOPLNIT]

Finanční objem (suma) za realizovanou
dodávku/službu

[DOPLNIT]
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Kontaktní osoba subjektu pro účely ověření
uvedených informací (jméno, telefon a email pro ověření informací)

[DOPLNIT]

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).
Referenční zakázka č. 1:
Název subjektu, pro který byla
dodávka/služba realizována, IČO

[DOPLNIT]

Doba poskytnutí

[DOPLNIT]

Rozsah (předmět dodávky/služby)

[DOPLNIT]

Finanční objem (suma) za realizovanou
dodávku/službu
Kontaktní osoba subjektu pro účely ověření
uvedených informací (jméno, telefon a email pro ověření informací)

[DOPLNIT]
[DOPLNIT]

Pozn.: Dodavatel může výčet v případě potřeby rozšířit o příslušný počet kopií, přičemž jejich název
označí vždy následujícím vzestupným pořadovým číslem.

Čestné prohlášení dodavatele o dodržení podmínek služeb technické podpory
Nad rámec výše uvedeného čestného prohlášení o splnění kvalifikace dodavatel [DOPLNIT] ke dni
dd. mm. rrrr současně výslovně potvrzuje, že jím nabízené služby technické podpory k systému Dalet
budou po celou dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky VZ39_2020 – Dalet – údržba vysílacích
systémů splňovat níže uvedené:
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
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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.

V město dne dd. mm. rrrr
Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): xxxxxxxxxx
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