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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Název zakázky: POSKYTOVATEL VPN PROPOJENÍ

Číslo zakázky: VZ/2016/2/01

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/03/13  
Krajského úřadu Zlínského kraje; nejedná se o zadávací řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název obchodní 
firmy:

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 
příspěvková organizace

Sídlo: Vavrečkova 7040, Zlín 760 01

Identifikační číslo: 70947422

Zastoupen: ředitelkou PhDr. Zdeňkou Friedlovou

Kontaktní osoba: Ing. Jan Marek

Telefon: 604 604 872

E-mail: marek@kfbz.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je online propojení pracovišť Krajské knihovny Františka 
Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace (dále jen "knihovna"). Pracoviště budou 
propojena v rámci virtuální privátní sítě (VPN).

Pracoviště mezi sebou komunikují v rámci VPN min. rychlostí 100 Mbit (nebo vyšší), 
99,9999% dostupnost připojení, režim dohledu sítě 8x5 (pracovní režim pracovišť) 
blíže specifikováno v příloze č.1, připojení bez agregace, plný duplex DL/UL, bez 
omezení přenesených dat a FUP. VPN síť je realizována na optických kabelech.
Preferuje se vystavění VPN na vnitřní síti poskytovatele (L2, VLAN). Dohoda o úrovni 
poskytovaných služeb (Service Level Agreement dále jen "SLA") minimálně v 
rozsahu specifikovaném v příloze č. 3.

Vystavění (konfigurace) VPN bude provedeno na stávajících routerech Cisco (ASA 
5510 a 5505, popř. jiné adekvátní typy routerů Cisco).

Součástí poskytování služby VPN propojení je i (re)konfigurace routerů a jejich
následná správa (rozumí se tím prohlížení logů, úpravy nastavení VPN dle 
požadavků knihovny).
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Je požadováno, aby všechny trasy byly řádně dokumentovány a povoleny stavebním 
úřadem města Zlín a provozovány v souladu se zákonem. Smlouva bude uzavřena
na dobu 36 měsíců s možností 3 měsíční výpovědní lhůty.

VPN propojení pro pracoviště:
 Ústřední knihovna (budova č.15, Vavrečkova 7040, areál Svit (náhradně 

budova č. 21), Zlín)
 Obvodní knihovna Jižní Svahy (Okružní 4699, Zlín)
 Obvodní knihovna Díly (Díly IV/3691, Zlín)
 Obvodní knihovna Malenovice (Mlýnská 845, Zlín)
 Pobočka Podlesí (Podlesí IV/5302, Zlín)

3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 
dokumentace 

Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese: Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, Zlín 760 01 nebo 
elektronicky na e-mailové adrese: marek@kfbz.cz

Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat v průběhu lhůty pro podání 
nabídek. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná (za 
písemnou se považuje i elektronická forma zaslaná na výše uvedenou 
elektronickou adresu) a musí být zadavateli ve stanovené lhůtě doručena.

Způsob poskytnutí zadávací dokumentace
Žádost o Zadávací dokumentaci bude obsahovat minimálně:
Název uchazeče:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
Email:

Zadavatel poskytne zadávací dokumentaci do 2 pracovních dnů od doručení 
žádosti zájemce, a to elektronicky či poštou zasláním na adresu sídla zájemce.

Obsah zadávací dokumentace je uveden v bodě 12.

Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyzvednout na základě domluvy osobně 
na adrese Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková
organizace, Vavrečkova 7040, Zlín 760 01, 5.np, kancelář č. 15.508 (kontaktní 
osoba ing. Jan Marek) nebo jim bude zaslána na adresu sídla zájemce.
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Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace
Za poskytnutí zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje úhradu nákladů.

4. Termín a místo plnění veřejné zakázky

4.1.Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.9.2016

4.2.Termín ukončení plnění nejpozději do: 31.8.2019

4.3.Místem plnění jsou: pracoviště knihovny vypsaná v předmětu 
veřejné zakázky

5. Obsahové členění nabídky

Nabídkou se rozumí návrh smlouvy (případně smluv, podává-li uchazeč nabídku do 
více částí) předložený uchazečem včetně dokumentů a dokladů požadovaných 
zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace 
prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou 
uvedeny v českém jazyce v písemné (listinné) formě a nabídka bude podepsána 
osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z 
Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná 
moc musí být součástí nabídky.

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v písemné formě. 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena též v jedné kopii. 
Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče musí být v souladu s požadavky této Výzvy 
k podání nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena také v elektronické podobě na 
CD (ve formátu aplikačních programů Microsoft Word a Excel či v PDF, návrh 
smlouvy samostatně ve formátu MS Word); v případě neshody mezi elektronickou 
podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná 
forma nabídky.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v 
omyl.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci 
(např. provázáním nabídky provázkem se zapečetěným volným koncem či jiným 
způsobem zajištění), a aby byly z důvodů právní jistoty všechny listy nabídky včetně 
příloh řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:

5.1.Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ opatřen podpisem oprávněné osoby 
(osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve 
výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu 



KKFBZ VZ/2016/2/01

4/11

podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená 
za krycím listem nabídky).

5.2.Obsah nabídky s uvedením čísel stran.
5.3. Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa 

uchazeče, kontaktní osoba, odpovědný zástupce apod.).
5.4.Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle bodu 8 této 

Výzvy.
5.5.Cenová nabídka dle bodu 11 této Výzvy k podání nabídky.
5.6.Návrh smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou za 

uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování 
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem 
uchazeče. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu 
smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu ve 
prospěch zadavatele. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním
předloženým v zadávací dokumentaci. Údaje ve smlouvě uvedené musí být 
v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky; 
v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh 
smlouvy v listinné podobě (smlouva bude součástí nabídky).

Řazení dalších bodů záleží na uchazeči.

6. Místo a doba pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.07.2016 v 10:00 hodin.

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem na 
adresu sídla zadavatele, nebo osobně podat v pracovní dny v úředních hodinách 
sekretariátu zadavatele, v poslední den lhůty pro podání nabídek tj. 20.07.2016 do 
10:00 hodin. Za okamžik podání nabídky je považováno převzetí nabídky 
zadavatelem – sekretariátem zadavatele (Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, Zlín 760 01, 5. podlaží, kancelář č. 
15.505).

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené a z vnějšku označené obálce s 
uvedeným názvem veřejné zakázky, číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem 
„NEOTVÍRAT“.

Obsah obálky, která nebude řádně označena, nebude zadavatelem považován za 
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu, ale za jiné podání adresované 
zadavateli. Takové podání nebude uchazeči vráceno a bude zadavatelem 
archivováno ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o této 
skutečnosti uchazeče informovat.

Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly 
podány. Komise takové nabídky neotevře a zadavatel o této skutečnosti bezodkladně 
vyrozumí dodavatele. Nabídky nebudou vráceny a budou zadavatelem archivovány 
ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
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Nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel 
přijme jako jiné podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou 
zakázku. Takové podání nebude uchazeči vráceno a bude zadavatelem archivováno 
ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o uvedené 
skutečnosti uchazeče informovat. 

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné 
poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté 
nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány 
do seznamu doručených a přijatých nabídek.

Nabídka bude mít písemnou podobu a bude zpracována v českém jazyce.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více 
dodavatelů společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny 
nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

Návrh smlouvy a veškerá prohlášení v nabídce musí být podepsána osobou 
oprávněnou jednat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu na 
základě právních předpisů, plná moc pak musí být součástí nabídky. 

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická) a musí být 
doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na 
adresu Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, 
Vavrečkova 7040, Zlín 760 01, 5. podlaží, kancelář č. 15.508 (kontaktní osoba ing. 
Jan Marek).
Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je:
marek@kfbz.cz. 
Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám je ing. Jan 
Marek.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve 
stanovené lhůtě zadavatel odešle dodavateli dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. 
Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel 
současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace 
doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo 
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
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Vzhledem ke krátkým lhůtám pro poskytování dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám může zadavatel pro poskytnutí dodatečných informací využít 
elektronické pošty. Dodavatel proto při vyžádání zadávací dokumentace uvede v 
žádosti jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá 
dodavatel. Doručení dodatečných informací elektronickou poštou dodavateli na jím 
uvedenou adresu se považuje za řádné doručení dnem a hodinou, kdy byla příslušná 
informace předána do evidence dodavatele.  Zadavatel může doručit dodatečné 
informace dodavateli i jiným způsobem, např. v listinné podobě prostřednictvím 
držitele poštovní licence nebo prostřednictvím systému datových schránek.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožňuje prohlídku všech dalších pracovišť, která se uskuteční 11.7.2016 
v 8:00 v Ústřední knihovně a postupuje se do všech pracovišť knihovny. Dopravu 
mezi pracovišti si zajišťuje každý dodavatel vlastním způsobem. Před vstupem na 
každé pracoviště, je provedena prezence.

8. Kvalifikační kritéria

8.1. Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, 
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů 
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 
právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
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nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo  
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, 
je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti 
podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za 
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo 
v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a) 
až l) předložením čestného prohlášení – v originále nebo úředně ověřené 
kopii.

8.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán – alespoň v prosté kopii,
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 
rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci – alespoň v prosté kopii.

Dokladem prokazujícím oprávnění k podnikání je zejména výpis z 
živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v 
rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. Doklad o oprávnění 
k podnikání musí pokrývat celý rozsah předmětu veřejné zakázky.

8.3. Technické kvalifikační předpoklady

Není požadováno doložení technických kvalifikačních předpokladů, dodavatel je
prokáže odbornou způsobilostí popř. referencemi u aktuálního poskytování 
podobných služeb v obdobném rozsahu jaký je předmětem veřejné zakázky 
požadován.

8.4. Pravost a stáří dokladů

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

8.5. Posouzení kvalifikace

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené 
informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění 
kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené 
zadavatelem. Uchazeč pro tento účel uvede kontaktní osobu ve své nabídce. 
Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě tohoto 
postupu po lhůtě stanovené pro podání nabídek.

8.6. Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel 
splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů tuto 
skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel může na žádost 
dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na dodavatele, se 
kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě 
musí dodavatel, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
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8.7. Nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní 
povinnost oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z další účasti 
v zadávacím řízení. 

Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z další 
účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

8.8. Předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace před podpisem 
smlouvy

Zadavatel je oprávněn požadovat, aby vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy 
předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace 
(nebo jen některé z nich); v takovém případě je vybraný dodavatel povinen 
doklady před podpisem smlouvy předložit.

9. Posouzení nabídek

Zadavatelem jmenovaná komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění 
požadavků uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídky, které tyto 
požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Pro posouzení nabídek se přiměřeně 
použije ustanovení § 76 zákona o veřejných zakázkách. Komise může v případě 
nejasností nabídky požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky; k tomu stanoví 
přiměřenou lhůtu.

10.Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomická výhodnost nabídky.

Číslo kritéria Název kritéria Váha kritéria 
v %

1 Celková nabídková cena 
(měsíční paušální náklady x 
36 měsíců + jednorázové 
náklady spojené s 
implementací VPN [připojení 
požadovaných objektů, 
konfigurace routerů a další 
uznatelné náklady])

70

2 SLA podmínky (v hod)
 havárie
 porucha

15
15
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Způsob hodnocení nabídek

1. Celková nabídková cena – U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a 
bude hodnoceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má 
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 70 a poměru hodnoty nejvhodnější 
nabídky k hodnocené nabídce. Nabídka, která získá nejvíce bodů (největší 
bodovou hodnotu), je nabídkou vítěznou.

2. SLA podmínky (v hod) – Toto kritérium se skládá ze dvou subkritérií. U 
těchto kritérií lze hodnotu číselně vyjádřit a budou hodnoceny tak, že hodnotící 
komise použije hodnocení, pro které má nejvhodnější nabídka minimální 
hodnotu kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem 15 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce 
pro každé subkritérium.

Nabídka, která získá v součtu nejvíce bodů (největší bodovou hodnotu), je nabídkou 
vítěznou.

11.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celkovou nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za  
předmět zakázky uvedený v odst. 2 této Výzvy k podání.

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH.

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně.

Zadavatel neposkytuje zálohy.
Zadavatel není plátcem DPH.   

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši 493 000 
Kč bez DPH.

12.Obsah zadávací dokumentace

12.1. Výzva k podání nabídky

12.2. Příloha výzvy č. 1 - Režim dohledu sítě 8x5

12.3. Příloha výzvy č. 2 - Celková nabídková cena

12.4. Příloha výzvy č. 3 - Podmínky SLA
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PŘÍLOHA VÝZVY č. 1 - REŽIM DOHLEDU SÍTĚ 8x5

Zadavatel požaduje dohled režimu sítě minimálně 8x5, což znamená minimálně 8 

hodin denně 5 dní v týdnu. Předpokládá se možnost kontaktovat technickou podporu 

minimálně v běžných pracovních hodinách, které se předpokládají minimálně v 

rozsahu 9:00 - 17:00 v pracovních dnech.

Provoz jednotlivých pracovišť je odvislý od schválené pracovní doby, kterou je možno 

si prohlédnout na webových stránkách knihovny www.kfbz.cz v sekci kontakty a 

odkazu provozní doba. 

http://www.kfbz.cz/provozni-doba

Provozní doba se může změnit, pravidelně se mění jen pro letní měsíce červenec a 

srpen.
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PŘÍLOHA VÝZVY č. 2 - CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Zpracování celkové cenové nabídky do tabulky dle následujících bodů:

1. Paušální měsíční nabídková cena za nabízenou službu obsahující všechny měsíční 
paušální náklady (pronájem tras VPN, dohled sítě, správa routerů).

2. Jednorázové náklady spojené s implementací VPN zahrnují všechny uznatelné 
náklady přímo související s instalací optické trasy do požadovaných pracovišť 
knihovny a rekonfigurací routerů.
Nejvyšší přípustná cena je 25 000 Kč bez DPH.

3. Celková nabídková cena, bude vypočtena jako násobek paušální měsíční 
nabídkové ceny krát 36 měsíců (předpokládaná délka smluvního vztahu a 
předpoklad čerpání požadovaných služeb), k čemuž budou připočteny jednorázové 
náklady spojené s implementací VPN.

Veškeré ceny budou uváděny v členění bez DPH, včetně DPH a samostatně výše 

DPH.

Pro hodnocení celkové nabídkové ceny bude použita celková nabídková cena bez 

DPH.

Nabízená cena
Cena bez 

DPH

Cena 

včetně DPH

Výše 

DPH

1. Paušální měsíční nabídková cena

uchazeč 

vyplní cenu 

zde i do 

krycího listu 

veřejné 

zakázky 

(příloha č. 

4)

uchazeč 

vyplní cenu 

zde i do 

krycího listu 

veřejné 

zakázky 

(příloha č. 

4)

…



KKFBZ VZ/2016/2/01
příloha č. 2

2/2

2.
Jednorázové náklady spojené s 

implementací VPN

uchazeč 

vyplní cenu 

zde i do 

krycího listu 

veřejné 

zakázky 

(příloha č. 

4)

uchazeč 

vyplní cenu 

zde i do 

krycího listu 

veřejné 

zakázky 

(příloha č. 

4)

…

3.

Celková nabídková cena 

(paušální měsíční nabídková 

cena x 36 + jednorázové náklady 

spojené s implementací VPN)

uchazeč 

vyplní cenu 

zde i do 

krycího listu

veřejné 

zakázky 

(příloha č. 

4)

uchazeč 

vyplní cenu 

zde i do 

krycího listu 

veřejné 

zakázky 

(příloha č. 

4)

…
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PŘÍLOHA VÝZVY č. 3 - PODMÍNKY SLA

Závady zadavatel klasifikuje dle jejich závažnosti na dvě kategorie:

havárie – stav systému (služby), který neumožňuje využívat základní funkce

systému (služby)

porucha – stav systému (služby), kdy je možno využívat základní funkce systému 

(služby), avšak s podstatným omezením nebo za mimořádných provozních opatření

Kategorie závady Lhůta pro odstranění závady

Havárie nejpozději do 24 hodin

Učastníkem nabízená 

lhůta

uchazeč vyplní počet hodin, do 

kdy odstraní závadu v případě 

havárie zde i do krycího listu 

veřejné zakázky (příloha č. 5)

Porucha nejpozději do 48 hodin

Učastníkem nabízená 

lhůta

uchazeč vyplní počet hodin, do 

kdy odstraní závadu v případě 

havárie zde i do krycího listu 

veřejné zakázky (příloha č. 5)

Na hardwarové problém s routerem (majetek knihovny) se poskytované SLA 

nevztahuje a problém jako takový je řešen aktuální domluvou / doporučením 

poskytovatele služby.
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PŘÍLOHA VÝZVY č. 4 - KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zakázky: POSKYTOVATEL VPN PROPOJENÍ

Číslo zakázky: VZ/2016/2/01

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu (limit 2)

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo 
název)

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Kritéria hodnocení

Celková nabídková cena

Cena bez DPH Cena včetně DPH

Kritéria hodnocení

SLA

havárie (v hod) porucha (v hod)

Informace pro zadavatele

Právní forma

Identifikační číslo

Daňové identifikační 
číslo

V …………………, dne ……………………

………………… ……………………………. …………………….
Razítko Jméno a příjmení (tiskacím) Podpis 




