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Dotované ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti malých
a drobných podniků prostřednictvím finanční podpory pořízení základních ICT služeb v
rámci OPPI
Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění kompletní administrace a propagace projektu a v
poskytování ICT služeb třetím osobám – Žadatelům. Zadavatel není odběratelem ICT služeb podle této veřejné
zakázky. Prostřednictvím realizace této veřejné zakázky zadavatel zajistí zvýšení konkurenceschopnosti malých a
drobných podniků v době silných tržních změn na mezinárodní a celosvětové úrovni.
Podpora Žadatelům ve formě cenově zvýhodněných ICT služeb je poskytovaná v režimu de minimis. Definice
režimu de minimis je uvedená na internetových stránkách Zadavatele: http://www.czechinvest.org/verejna-podpora
Žadatelům nelze poskytnout podporu v případě překročení finančního limitu de minimis, který je uveden v definici.
Celková výše podpory na jednoho Žadatele je 20 000 Kč až 500 000 Kč bez DPH.
Projekt Dotované ICT služby pro malé a drobné podniky je interním projektem Agentury pro podporu podnikání a
investic CzechInvest, který je realizován v rámci programu podpory ICT V PODNICÍCH pod Operačním programem
podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013.
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

72222300-0

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

490 000 000,- Kč bez DPH

Doba trvání zakázky:

01.09.2010 – 31.12.2014

Požadavek na poskytnutí jistoty:
Zadavatel požaduje, aby Uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl
jistotu ve smyslu § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 4.000.000,- Kč, (slovy : čtyři miliony korun
českých). Jistota bude poskytnuta složením peněžní částky na účet zadavatele (peněžní jistota) nebo formou
bankovní záruky.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 2 zákona.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží dle § 54 písm. a) zákona - výpis z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, a který
předloží dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona
- předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě, z níž bude patrna výše pojistné částky pro tento druh pojištění, resp. pojistného certifikátu
dokládajícímu uzavření takové pojistné smlouvy.
Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel stanovuje minimální úroveň pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši 200 mil. Kč.
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dle § 55 odst. 1 písm. b) zákona
– předložením poslední zpracované účetní závěrky podle zvláštních právních předpisů, nebo určité části takové
účetní závěrky, z níž bude vyplývat kladný hospodářský výsledek.
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona
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předložením:
1) údajů o celkovém obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (minimální úroveň
obratu ve výši 800 mil. Kč, a to v každém jednotlivém roce za poslední 3 účetní období)
2) údajů o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za hlasové služby VoIP
(minimální úroveň obratu ve výši 25 mil. Kč, a to za poslední účetní období)
3) údajů o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za přenos dat v pevných sítích
s rychlostí stahování směrem k uživateli 4 Mbit/s a vyšší (minimální úroveň obratu ve výši 50 mil. Kč, a to v každém
jednotlivém roce za poslední 3 účetní období)
4) údajů o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za přenos dat v mobilních
sítích (minimální úroveň obratu ve výši 15 mil. Kč, a to v každém jednotlivém roce za poslední 3 účetní období)
5) údajů o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za poskytnutí osobních
počítačů nebo přenosných počítačů formou služby (např. pronájmu), jejíž součástí je taktéž poskytnutí
programového vybavení, servisní podpory a připojení k Internetu prostřednictvím pevné datové přípojky nebo
prostřednictvím mobilního připojení (minimální úroveň obratu ve výši 15 mil. Kč, a to za poslední účetní období)
6) údajů o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za poskytnutí služeb síťové
infrastruktury, jejichž součástí je alespoň sjednání SLA, řízení přístupů a podpora VoIP (minimální úroveň obratu
ve výši 10 mil. Kč, a to za poslední účetní období)
7) údajů o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za poskytnutí služeb hostingu
nebo data storage (minimální úroveň obratu ve výši 15 mil. Kč, a to v každém jednotlivém roce za poslední 3 účetní
období)
8) údajů o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za poskytnutí služeb
bezpečnosti IT (zahrnuje i jakékoli služby zabezpečení před viry, Antispyware, Spam Control, poskytnutí firewallů,
IDS či Content Filtering) (minimální úroveň obratu ve výši 1 mil. Kč, a to za poslední účetní období)
9) údajů o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky za poskytnutí služeb služby
elektronické administrativy s využitím kombinace pevných a mobilních sítí (může být započten i obrat za jakákoli
mobilní komunikační řešení podporující služby vzdálené synchronizace mezi aplikačním serverem a mobilním
zařízením) (minimální úroveň obratu ve výši 20 mil. Kč, a to za poslední účetní období)
Splnění technických kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona seznamem
významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.
Zadavatel k prokázání tohoto kvalifikačního kritéria stanovuje minimální úroveň a rozsah každé ze zakázek
následovně, s tím, že prokazujícím dokladem bude tabulka se seznamem obdobných významných zakázek –
služeb, a všechny budou současně doloženy dle požadavků stanovených v předchozím odstavci:
-

minimálně 2 významné zakázky ve službách v oblasti správy systémové infrastruktury a služby provozu
serverové infrastruktury, přičemž hodnota každé z nich činila alespoň 50 mil. Kč v každém z posledních tří
let

-

minimálně 3 významné zakázky v poskytnutí pevných datových služeb včetně pevného přístupu k Internetu
(každá pro jiného objednatele), přičemž každá měla celkový rozsah finančních prostředků vynaložených
objednatelem min. 5 mil. Kč

-

minimálně 3 významné zakázky v poskytnutí mobilních datových služeb (každá pro jiného objednatele),
přičemž každá měla celkový rozsah finančních prostředků vynaložených objednatelem min. 1 mil. Kč
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Pokud Uchazeč poskytl významnou službu - zakázku, která obsahovala dvě nebo více dílčích služeb uvedených
v odrážkách výše, může touto jedinou zakázkou prokázat splnění obou nebo všech relevantních služeb
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. b) a e) zákona
seznamem techniků a Osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele, jež se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda
jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud se na realizaci veřejné zakázky budou podílet, kromě
dalších osob, osoby splňující následující požadavky:
-

vedoucí provozního týmu a jeho zástupce; obě tyto osoby musí mít prokazatelnou minimálně tříletou
zkušenost s managementem služeb v oblasti informačních technologií, tak jak jsou tyto definovány v ČSN
ISO/IEC 20000-1
bezpečnostní specialista; osoba má alespoň pětiletou zkušenost se zajištěním bezpečnosti IT.

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením profesních životopisů
formou čestného prohlášení a dokladů dotčených osob, z nichž bude prokazatelně vyplývat, že tyto osoby splňují
výše uvedené požadavky zadavatele.
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. g) zákona přehledem
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.
Zadavatel stanoví, že k prokázání splnění tohoto kritéria musí dodavatel doložit, že měl v každém z uvedených 3
roků průměrný počet alespoň:
- 250 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, kteří se podílejí na poskytování ICT služeb
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 4 zákona předložením
certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle Českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 a 27000
akreditovanou osobou nebo certifikáty obdobné a certifikát dle ISO 20000, a to alespoň pro datové centrum, v
němž poskytuje hosting a provozní služby.
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 5 zákona předložení dokladu
o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z
hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000
akreditovanou osobou.
Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato
hodnotící kritéria:
Kvalita Projektu řešení předmětu veřejné zakázky a kvalita ICT služeb
Nabídková cena

60%
40%

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům a podmínky pro získání
zadávací dokumentace a dalších dokumentů
Zadavatel stanovil lhůtu pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům na 4.8.2010 18:00
hod. Zadávací dokumentace je poskytována za úplatu 4.500,-Kč. platbu je možné provést v hotovosti do pokladny
v sídle Advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a partneři nebo převodem na účet Advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a
partneři vedený u LBBW Bank CZ, a.s., č. účtu: 538 603 0001/4000 VS: 71377999
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Adresa místa, na které lze získat zadávací dokumentaci
Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři
Na Ořechovce 580/4
162 00 Praha 6
kontaktní osoba: Mgr. Milan Fritz
Lhůta pro doručení nabídek

13.08.2010

10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.08.2010 ve 13:00 hod v sídle Advokátní kanceláře Dáňa, Pergl
a partneři
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