Oznámení
o zahájení zadávacího řízení pro zadání nadlimitní zakázky v otevřeném řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)
Název veřejné zakázky:

Nová infrastruktura IT pro zajištění kybernetické
bezpečnosti v čp. 69, Trčků z Lípy, Chotěboř
včetně silnoproudých rozvodů

Zadavatel
Název:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

IČO:

00267538

Adresa sídla:

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Osoby oprávněné za zadavatele
jednat:

Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

Kontaktní osoba:

Ing. Michal Daněk – informatik
tel. 569 641 179,
e-mail danek@chotebor.cz
Ing. Dita Benáková – administrátorka zakázky
tel. 569 641 173,
e-mail benakova@chotebor.cz

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího především ve vybudování
nových rozvodů strukturovaného kabeláže, dodávky prvků počítačové sítě, zhotovení
nových rozvodů silnoproudé elektrotechniky a vzduchotechniky serverovny včetně chlazení
v sídle zadavatele – budově městského úřadu v Chotěboři.
Dílo bude zhotoveno podle projektové dokumentace:
• oprava elektrické instalace, zhotovitel Jiří Provazník, Želivského 868, Havlíčkův Brod,
období zpracování červenec 2018,
• nová infrastruktura IT pro zajištění kybernetické bezpečnosti, zhotovitel PBW
SERVICE s.r.o., Okrouhlo 169, 254 01 Okrouhlo ze dne 7. 6. 2019.
1.2. Termíny plnění
S prováděním díla bude započato bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo. Dílo
bude dokončeno do 12 měsíců od započetí s prováděním díla.
Bližší podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.
1.3. Místo plnění/realizace
Sídlo zadavatele.
1.4. Požadavky zadavatele na způsob plnění
•

Objednatel (zadavatel) umožňuje provádění díla tímto způsobem. Nové rozvody (datové
zásuvky v kancelářích, kabeláž, patch panely v nové serverovně ve 4. NP) mohou vznikat
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paralelně se stávajícími. Poté se do nově vybudované serverovny přesunou servery,
switche a další vybavení serverovny. Po kompletním zapojení techniky v nové serverovně
dojde k přepojení stávajících zařízení (PC, tiskárny a další síťová zařízení) do nových
datových zásuvek. Ke zrušení původních rozvodů dojde po otestování celkové funkčnosti
nových rozvodů. Objednatel v rámci demontáže původních rozvodů nepožaduje demontáž
kabelů napevno (nikoliv v tzv husích krcích) ve zdech. Objednatel si drobné malířské práce
potřebné po demontáži původních rozvodů zajistí sám (to se netýká prací zahrnutých v
položkovém rozpočtu, ty je zhotovitel (uchazeč) v každém případě povinen realizovat). Za
předpokladu splnění dalších podmínek dle této smlouvy o dílo je možný i jiný způsob
provádění díla.
•

Zhotovitel je povinen rozvody datové kabeláže i rozvody silnoproudé kabeláže provádět v
jednotlivých místnostech zároveň. Není přípustné, aby v některé místnosti byly dokončeny
jedny rozvody a na provádění druhých rozvodů bylo započato s časovým odstupem.

•

Práce budou prováděny zároveň vždy v jedné polovině podlaží budovy sídla objednatele.
Budova je rozdělena na poloviny hlavním schodištěm.

•

Zhotovitel je povinen si práce časově rozvrhnout tak, aby práce případně vyžadující
demontáž radiátorů topení byly provedeny mimo topnou sezonu.

•

Provádění díla musí probíhat tak, aby byl zajištěn chod městského úřadu. Tím se myslí
zejména následující:
-

Provoz chodu městského úřadu (který je závislý na elektrické energii a připojení k
počítačové síti, resp. k internetu) jako celku nesmí být přerušen. Takové
přerušení může být v průběhu pracovní doby městského úřadu v pracovní dny od
7:00 do 17:00 pouze výjimečně na nezbytně dlouhou dobu po předchozím
svolení objednatele, nikoliv však v tyto časy v pondělí a ve středu.

-

Práce způsobilé negativně ovlivnit chod městského úřadu (např. hlučné a prašné
bourání nebo sekání či řezání drážek ve zdech) nesmí být prováděny v úřední
dny (pondělí a středa) v době od 7:00 do 17:00 bez předchozího souhlasu
objednatele.

-

V kanceláři číslo 222 se nachází pevný box s technikou pro focení a přijímání
žádostí na cestovní doklady, který nelze přemístit. Tuto kancelář lze vyklidit
pouze v neúřední dny (Út, Čt, a Pá) vždy po předchozí domluvě nejméně 2
pracovní dny dopředu. V boxu se nachází technika citlivá na prach. Její bezpečné
zakrytí je povinností zhotovitele.

•

Nezbytné stěhování nábytku a dalšího vybavení místností bude provádět zhotovitel. V
průběhu provádění prací musí být do jiných místností přestěhováno vše, co může být
negativně ovlivněno prachem (výpočetní technika, telefony, elektronická zařízení, podle
povahy registratura, stůl, židle atp.). Zbytek vybavení místností může být v rámci
jednotlivých místností přesunut tak, aby nebránil zhotovení díla. Po dokončení prací v
jednotlivých místnostech je povinností zhotovitele přesunout vše zpět na své místo. Zpětné
zapojení výpočetní techniky po jejím umístění na místo provede objednatel. Za účelem
stěhování poskytne objednatel 2 prázdné kanceláře a jednu zasedací místnost. Jejich
určení se může v průběhu provádění díla měnit.

•

V době provádění díla bude v místě plnění prováděna instalace elektronického
zabezpečovacího systému včetně kamerového systému. Zhotovitel je povinen provádění
těchto prací strpět a v nezbytném rozsahu s jejich zhotovitelem provádění svého díla
zkoordinovat.

•

Práce musí být prováděny podle harmonogramu, který bude součástí nabídky zhotovitele
ve výběrovém řízení. Změna harmonogramu je možná pouze s předchozím písemných
schválením objednatelem. Objednatel není povinen umožnit provádění prací, které
2

neodpovídají harmonogramu. Objednatel změnu harmonogramu umožní především tehdy,
pokud nebude mít negativní vliv na chod městského úřadu.
•

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby nebyl narušen chod
serverů v sídle objednatele, chod kanceláře městské policie v přízemí budovy sídla
objednatele (je nutné zachovat minimálně chod kamerového systému a jednoho PC),
provoz elektronické úřední desky umístěné na náměstí T.G.M. (napojená na elektrický
rozvaděč v budově sídla objednatele a datovou síť v serverovně v 2. nadzemním podlaží
sídla objednatele) a provoz v serverovně ve 4. nadzemním podlaží sídla objednatele (zde
je ukončeno vedení optických datových kabelů a záložní konektivity k internetu). V průběhu
provádění díla jsou možné maximálně 4 odstávky těchto systémů, a to jen na nezbytně
nutnou dobu, jen mimo dobu od 7:00 do 17:00 v pracovní doby, po předchozím souhlasu
objednatele a za podmínky, že o tento souhlas bude požádáno alespoň dva pracovní dny
předem.

•

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby nebyl narušen chod
racku serverů patřící Krajskému úřadu kraje Vysočina v sídle objednatele v serverovně.
Přerušení chodu je možné jen po nezbytnou dobu jen po odsouhlasení objednatelem na
základě žádosti zhotovitele minimálně tři pracovní dny před přerušením, a to maximálně 3x
za dobu provádění díla.

•

Zhotovitel je povinen k zhotovené části díla zahrnující strukturovanou kabeláž předat
dokumentaci. Ta musí splňovat požadavky na atestaci ISVS (informačních systémů
veřejné správy), aby mohla sloužit jako podklad pro získání atestace ISVS. Pokud to
nebude zahrnuto v této dokumentaci, tak ke každé kanceláři bude zhotovitelem
vypracováno a objednateli předáno schéma zapojení jednotlivých kabelů.

•

Zhotovitel je povinen očíslovat datové zásuvky a zajistit korespondující číslování portů
patch panelů.

•

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za plného provozu objednatele. Z toho
důvodu se zavazuje zajistit bezpečnost pracovníků objednatele a jeho návštěvníků v místě
provádění díla.
Druh veřejné zakázky a klasifikace jeho předmětu

2.

Veřejná zakázka na dodávky
Ethernetové sítě
Síťová zařízení
Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
Chlazení a ventilace

CPV 32415000-5
CPV 32420000-3
CPV 45311000-0
CPV 42500000-1

Kvalifikační způsobilost pro plnění veřejné zakázky

3.

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:
•
•
•

základní způsobilosti dle zákona
profesní způsobilosti dle zákona
technické kvalifikace dle zákona

Splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace při podání nabídky uchazeč
prokazuje čestným prohlášením, které je součástí krycího listu nabídky.
Uchazeč, se kterým bude možno uzavřít smlouvu podle § 124, bude před uzavřením této smlouvy
povinen předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
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kvalifikace. Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku může být předložen v prosté kopii nebo
ve formě výtisku z internetových stránek těchto rejstříků.
Základní způsobilost dle § 74 zákona
§ 75 odst.1 předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst.1 písm.a) . V případě, že je
uchazeč právnickou osobou, tak jak ve vztahu k uchazeči, tak ve vztahu k členům jeho
statutárního orgánu, tak ve vztahu k osobám zastupujícím tuto právnickou osobu ve
statutárním orgánu.
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst.1 písm. b)
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani § 74 odst.1 písm. b)
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst.1 písm. c)
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k §74 odst.1 písm. d)
f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Profesní způsobilost dle § 77 zákona
§ 77 odst.1 zákona - splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží kopii výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.
§ 77 odst.2 zákona - splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží doklad o
svém oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky Takovým
dokladem je zejména výpis z živnostenského rejstříku prokazující oprávnění k podnikání v oboru
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Technická kvalifikace dle § 79 zákona
§ 79 odst. 2 písm. b) zákona - k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje
předložit seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Splnění kvalifikace prokáže ten dodavatel, jehož seznam bude obsahovat alespoň
dvě zakázky na opravu elektroinstalace – silnoproudé elektrotechniky, každou v hodnotě alespoň
2.000.000,- Kč bez DPH a zároveň alespoň dvě zakázky na realizaci datové (strukturované)
kabeláže včetně dodávky síťových prvků, každou v hodnotě alespoň 2.000.000,- Kč. Součástí
tohoto seznamu bude i potvrzení objednatelů o řádném splnění těchto zakázek. Zakázka se
považuje za realizovanou v této lhůtě, pokud taková dodávka v této lhůtě byla dokončena.
4.

Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v
tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 100.000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou
složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky či pojištění záruky.
V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být jistota
nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek připsána na účet zadavatele. Číslo bankovního
účtu pro složení peněžní částky je 166-570128524/0600, jako variabilní symbol bude použito IČO
uchazeče poskytujícího jistotu. Nabídka uchazeče musí v tomto případě obsahovat doklad
prokazující složení peněžní částky na účet zadavatele (např. kopie výpisu z účtu).
V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že
pojištěným je uchazeč, a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.
V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky je uchazeč povinen
zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle § 40.
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Záruční smlouva či listina musí být předložena v originále listiny jako součást nabídky. Zadavatel
informuje, že za originál listiny považuje např. listinu opatřenou elektronickými podpisy nebo
listinu, jejíž elektronická forma byla získána autorizovanou konverzí.
5.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je s ohledem na druh
zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky stanovena zadavatelem na 120 dnů.
6.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba
DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na
krycím listu nabídky.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné
zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné
zakázky.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
7.

Požadavky na formu zpracování nabídky a jejího předložení

Uchazeči podají nabídku způsobem podle ustanovení § 107 zákona. Nabídka bude zpracována
v elektronické formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči podali své nabídky v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje zadavatele na adrese https://zakazky.chotebor.cz/ .
Uchazeč musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými
podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.
Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží listinu (např. smlouvu o sdružení či
společenskou smlouvu), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a
jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu
veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných
povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.
Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento
doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se
podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným
prohlášením.
Nabídka bude obsahovat zejména tyto dokumenty:
• doplněný krycí list
• doplněný návrh smlouvy
• doklad o poskytnutí jistoty
• harmonogram provádění díla s časovým rozpisem, v kterých místnostech a kdy bude
provádění díla probíhat. Harmonogram zároveň bude obsahovat popis provádění odstávek
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dodávek elektřiny a připojení k počítačové síti ve větší části budovy než poloviny patra, ve
které práce budou aktuálně probíhat. Dále bude obsahovat popis provádění odstávek
serverů v serverovně. Tyto popisy tak, aby z nich bylo zřejmé, že tyto úkony bude možné
realizovat mimo dobu od 7:00 do 17:00 v pracovních dnech
• oceněné soupisy prací. Žádná z položek nesmí být oceněna částkou 0,- Kč.
8.

Nesoulad údajů o veřejné zakázce

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různých částech
zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních
podmínkách – v návrhu smlouvy o dílo.
9.

Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci a dodatečné informace
k zadávací dokumentaci

Uchazečům je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na www
stránkách https://zakazky.chotebor.cz/ .
Zadávací dokumentace je tvořena tímto oznámením a jeho přílohami.
Zakázka je realizována z podstatné části z důvodu zajištění kybernetické bezpečnosti zadavatele.
Z toho důvodu ve smyslu ust. § 36 odst. 8 zadavatel požaduje, aby uchazeč přijal přiměřená
opatření k ochraně důvěrné povahy informací, které jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení
Příloha č. 3 projektové dokumentace, výkazy výměr atp.
Tuto přílohu zadavatel uchazeči poskytne jen na základě jeho žádosti, ve které se zaváže přijmout
opatření k zabránění přístupu neoprávněných osob. Formulář žádosti je přílohou tohoto oznámení.
Nutnost žádat o poskytnutí některých příloh zadávací dokumentace zadavatel zohlednil
stanovením delší lhůty k podání nabídek. Poskytnutí příloh zadávací dokumentace je bezplatné.
10. Datum, hodina a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 19. 8. 2019, 9:00 hod.
11. Místo a datum otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 19. 08. 2019 v 9:05 hodin.
Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne bez účasti uchazečů.
12. Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zástupcem zadavatele podle jediného
kritéria – nejnižší nabídkové ceny vč. DPH.
Hodnotící komise proběhne 19. 08. 2019 v 12:30 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Chotěboř.
13. Další ustanovení
− Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími uchazeči, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem
samostatně nebo společně s jinými uchazeči vyřadí.
− Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
− Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí
lhůty pro podání nabídek.
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− Uchazeč, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené zákonem nebo požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, může být ze zadávacího řízení vyloučen.
− Uchazeč podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas
se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z
ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
− Část zadávací dokumentace, projektové dokumentace, zpracovaly osoby odlišná od
zadavatele, a to pan Jiří Provazník, Želivského 868, Havlíčkův Brod a společnost PBW
SERVICE s.r.o., Okrouhlo 169, 254 01 Okrouhlo.
− Technické požadavky na aktivní prvky síťové infrastruktury byly vytvořeny na základě
předběžné tržní konzultace se společností AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Cílem konzultace bylo zajištění kompatibility se
stávající prvky síťové infrastruktury.
− Zadavatel konzultoval možnosti technické a organizační možnosti realizace strukturované
kabeláže a elektrorozvodů při zachování chodu úřadu se společností premise s.r.o., Praha
1 - Malá Strana, Všehrdova 560/2
− U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném
majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li zjistit
údaje o skutečném majiteli tímto postupem, zadavatel ve výzvě k předložení dokladů,
jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, vyzve vybraného dodavatele rovněž k
předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
a
b) k předložení dokladů, 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.
14. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 24. 7. 2019 v 9:00 hodin - sraz před kanceláří č. 202.
Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být závazný harmonogram plnění. Podle
názoru zadavatele je pro jeho zpracování absolvování prohlídky místa plnění velmi vhodné.
Zadavatel v průběhu prohlídky místa plnění neposkytuje vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (případně jiné dotazy) musí být učiněny
písemně. Zadavatel následně vysvětlení poskytne písemně. Vysvětlení musí být podle
zákona uveřejněno. Proto není možné ho poskytnout ústně pouze konkrétnímu uchazeči.
15. Obchodní podmínky
Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy o dílo, který musí být v souladu s podmínkami
veřejné zakázky, zadávací dokumentaci a jím předloženou nabídku. Uchazeč není oprávněn
vzorový návrh smlouvy o dílo nijak opravovat či doplňovat s výjimkou doplnění nabídkové ceny a
identifikačních údajů uchazeče.
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Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče; text zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.
V Chotěboři dne 11. 6. 2019
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města
Přílohy: č. 1 – krycí list nabídky
č. 2 – návrh smlouvy o dílo
č. 3 – projektové dokumentace, výkazy výměr atp.
č. 4 - žádost o poskytnutí projektové dokumentace vč. výkazů výměr atp.
č. 5 – potvrzení splnění technické specifikace switchů
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