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Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle § 156 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
„Obnova centrálních diskových kapacit“
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Popis potřeb, které mají být splněním
veřejné zakázky naplněny

Údaje jsou uvedeny ve formuláři předběžného
oznámení veřejné zakázky pod ev. číslem VZ
356524 a nedošlo k jejich změně.
Popis předmětu veřejné zakázky
Údaje jsou uvedeny ve formuláři předběžného
oznámení veřejné zakázky pod ev. číslem VZ
356524 a nedošlo k jejich změně.
Popis vzájemného vztahu předmětu Údaje jsou uvedeny ve formuláři předběžného
veřejné zakázky a potřeb zadavatele
oznámení veřejné zakázky pod ev. číslem VZ
365524 a nedošlo k jejich změně.
Předpokládaný termín splnění veřejné Údaje jsou uvedeny ve formuláři předběžného
zakázky
oznámení veřejné zakázky pod ev. číslem VZ
365524 a nedošlo k jejich změně.
Popis rizik souvisejících s plněním Zadavatel v souvislosti s veřejnou zakázkou spatřuje
veřejné zakázky, která zadavatele následující možná rizika:
zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek. (Jde zejména o rizika - riziko nerealizace VZ spočívá v ohrožení činností
nerealizace veřejné zakázky, prodlení zadavatele.
s plněním VZ, snížené kvality plnění,
vynaložení
dalších
finančních
nákladů).
Veřejný zadavatel může vymezit Zadavatel nevymezuje žádné alternativní ani
alternativy naplnění potřeby a variantní řešení naplnění potřeby v rámci této VZ.
zdůvodnění
zvolené
alternativy
veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, do Obnova diskových kapacit je nezbytná pro zajištění
jaké míry ovlivní VZ plnění a plnění činností zadavatele.
plánovaného cíle.
Zadavatel může uvést další informace Zadavatel považuje výše uvedené odůvodnění
odůvodňující účelnost.
účelnosti VZ za zcela dostatečné a vzhledem k jeho
šíři a obsahu již neuvádí další doplňující informace.
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění
veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na
seznam významných dodávek. (Zadavatel
povinně vyplní, pokud požadovaná finanční
hodnota všech významných dodávek činí v
souhrnu
minimálně
trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

Dodavatel prokazuje v souladu s § 56 odst. 1
písm. a) zákona splnění technických
kvalifikačních předpokladů předložením:
- seznamu minimálně 2 významných
dodávek realizovaných dodavatelem za
poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu
a doby plnění, z toho
-

minimálně 1 zakázku na dodávku
technologii diskových polí se vzdáleným
zrcadlením v minimálním objemu 4
miliony Kč bez DPH.
Tato zakázka nemusí být ve vazbě na
konkrétní
technologii
předloženou
v nabídce na tuto veřejnou zakázku.
minimálně 1 zakázku na dodávku
nabízené technologie nebo alespoň jejích
generačního předchůdce v minimálním
objemu 3 miliony Kč bez DPH.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na
předložení seznamu techniků či technických
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více než 3
techniků či technických útvarů.)

Dodavatel prokazuje v souladu s § 56 odst. 2
písm. b) zákona splnění technických
kvalifikačních předpokladů předložením:
- čestného prohlášení dodavatele, že
disponuje pro potřeby plnění zakázky
minimálně 3 certifikovanými pracovníky,
kteří
jsou
výrobcem
certifikováni
k provádění technické podpory nabízených
technických i programových prostředků.
K čestnému prohlášení dodavatel připojí
prosté kopie certifikátů pro jednotlivá
uvedená jména pracovníků.
čestného prohlášení dodavatele, že
bude mít při plnění zakázky, resp. pro
poskytování konzultací nebo pro řešení
problémů při implementaci, k dispozici
osoby s níže uvedenou kvalifikací:
- 2 osoby se zkušeností s i nabízenou
technologií;
- 1 osobu se zkušeností s technologií SAN;
- 1 osobu se zkušeností s technologií
Windows Server;
- 1 osobu se zkušeností se software
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VMware;
- 1 osobu se zkušeností se software Linux;
- 1 osobu se zkušeností s diskovými poli
Hitachi Data Systems. Tento konzultant
je vyžadován jen v případě, že bude
potřeba rekonfigurace stávajících polí
USP-V nebo AMS.
Přílohou čestného prohlášení musí být
seznam, ve kterém dodavatel osoby s
požadovanou kvalifikací uvede jmenovitě a
u každé osoby uvede splnění požadavku na
zkušenost ( vytvoření návrhu a zkušenosti s
implementací), včetně uvedení jejich
certifikací. V případě, že jedna osoba
splňuje podmínky ve více uvedených
kategoriích současně, může dodavatel uvést
tuto osobu v každé z odpovídajících
kategorií.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje prokázání splnění
předložení popisu technického vybavení a technického kvalifikačního předpokladu dle
opatření používaných dodavatelem k § 56 odst. 1 písm. c) zákona.
zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení
dodavatele určeného k provádění výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje prokázání splnění
provedení kontroly technické kapacity technického kvalifikačního předpokladu dle
veřejným zadavatelem nebo jinou osobou § 56 odst. 1 písm. d) zákona.
jeho jménem, případně provedení kontroly
opatření týkajících se zabezpečení jakosti a
výzkumu.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje prokázání splnění
předložení vzorků, popisů nebo fotografií technického kvalifikačního předpokladu dle
zboží určeného k dodání.
§ 56 odst. 1 písm. e) zákona.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na Zadavatel nepožaduje prokázání splnění
předložení dokladu prokazujícího shodu technického kvalifikačního předpokladu dle
požadovaného výrobku vydaného příslušným § 56 odst. 1 písm. f) zákona.
orgánem.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky
podle § 4 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30
dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící
požadavek
na
pojištění
odpovědnosti
za
škodu
způsobenou
dodavatelem třetím osobám ve výši
přesahující dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší
než je 5 % ceny veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící požadavek záruční lhůty delší než
24 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané
hodnoty veřejné zakázky za každý den
prodlení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky
stanovící smluvní pokutu za prodlení
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení.

Lhůta splatnosti faktur činí 14 dnů.
Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.

Zadavatel nepožaduje.
Smluvní pokuty dle obchodních podmínek
nepřesahují stanovenou hranici.

Prodlení zadavatele s úhradou faktur je
sankcionováno úrokem z prodlení podle
předpisů občanského práva, nikoli smluvní
pokutou.

V Praze 16. 7. 2013

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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