Institut klinické
a experimentální medicíny
Úsek informační a komunikační
Výzva
k podání nabídky na zakázku s názvem
„Prodloužení a rozšíření podpory produktu Symantec Protection Suite – BASIC support“
V Praze dne: 14.12.2011

1. Preambule
Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že
předmětná veřejná zakázka není s poukazem na ustanovení § 18 odst. 3 zákona
zadávána v zadávacím řízení podle zákona. Za účelem dodržení obecných zásad
zadávání veřejných zakázek však zadavatel postupuje přiměřeně dle zákona (odchylky
vyplývají z dalšího textu zadávací dokumentace).

2. Identifikace zadavatele
Zadavatel

Odpovědný útvar

Instituce
IČO
Sídlo
Kontaktní adresa
Odbor
Odpovědná osoba
Telefon
Mail

IKEM
00023001
Vídeňská 1958/9, Praha 4
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4
Odbor Informatiky
ing. Petr Křička, vedoucí odboru
+420 261364200
petr.kricka@ikem.cz

3. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení stávající podpory produktu Symantec
Protection Suite Enterprise Edition pro 1.000 uživatelů o další 3 roky a současně rozšíření
o 250 nových licencí:
1. SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL
BASIC 36 MONTHS
1.000
2. SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER BNDL

MULTI LIC BASIC 36 MONTHS

250

4. Místo a termín plnění veřejné zakázky
Místo plnění zakázky
Termíny plnění zakázky

Zahájení plnění
Ukončení plnění

Kontaktní adresa zadavatele
K datu podpisu smlouvy
K datu podpisu smlouvy + 14 dní

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
5.1

Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková konečná
cena za provedení dodávky v korunách českých včetně daně z přidané hodnoty.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádné realizaci dodávky včetně
všech nákladů souvisejících.
5.2

Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých a v členění: cena celkem bez
DPH, sazba DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH.

6. Platební podmínky
6.1

Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Cena za dodávku bude uhrazena na základě
vystaveného daňového dokladu (faktury), po dokončení díla, na základě oběma stranami
potvrzeného předávacího protokolu. Splatnost faktury bude 60 dnů.
6.2

Podmínky překročení nabídkové ceny
Překročení nabídkové ceny není přípustné.

7. Obsah, forma a lhůta pro podání nabídky
7.1

Členění nabídky

Nabídka musí obsahovat:
Vyplněný formulář „krycí list“ (viz vzor v příloze) opatřený razítkem a podpisem

oprávněné osoby (oprávněných osob) uchazeče v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem
zmocněným k tomuto úkonu (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za
krycím listem nabídky).
Prohlášení uchazeče dle bodu 10.1. této výzvy.
7.2

Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7.3

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.12.2011 v 10:00 hod.

7.4

Podání nabídky

Nabídka uchazeče musí být podána v českém jazyce, v písemné podobě, v
uzavřené obálce, označené „Veřejná zakázka – Prodloužení a rozšíření podpory
produktu Symantec Protection Suite – BASIC SUPPORT – NEOTEVÍRAT“. Nabídky
doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděné podané
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné
zakázky. Nabídky lze poslat poštou, kurýrní službou nebo osobně předat na sekretariátu
úseku informačního a komunikačního IKEM, a to každý pracovní den od 9:00 do 15:00
hod. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání
nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou nemocnice na výše uvedené adrese.
8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PODKLADY
Zadávací dokumentaci tvoří veškeré následující dokumenty:
Text této výzvy
Krycí list nabídky – formulář – vzor
9. KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEREJNÉ ZAKÁZKY
9.1

Základní hodnotící kritéria

Základním kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Pořadí
nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny.

9.2

Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek provede výběrová komise ustavená zadavatelem a na základě

jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení veřejné zakázky. Své rozhodnutí
oznámí zadavatel všem uchazečům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla
hodnocena.
10. Ostatní podmínky a informace zadavatele
10.1. Prohlášení uchazeče
Uchazeč je povinen do své nabídky dále uvést, že se v plném rozsahu seznámil s
podmínkami výzvy, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo
nejasnosti a že s podmínkami výzvy souhlasí a respektuje je.
10.2. Vyřazení nabídky
Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky uchazeče
z hodnocení. Zadavatel nemá povinnost informovat písemně uchazeče o tom, že jeho
nabídka byla vyřazena.
10.3. Povinnost uzavřít smlouvu
Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které
zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny
předložené nabídky a smlouvu neuzavřít. Zadavatel není povinen sdělovat důvody
takového rozhodnutí.
10.4. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel
toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem uchazečům, kteří
nabídku podali.

11. Ostatní informace
Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech
okolností sám, bez nároku na jejich úhradu zadavatelem.
Budete-li pro zpracování Vaší nabídky potřebovat další informace, můžete se obrátit
na kontaktní osobu:
Ing. Petr Křička,
IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha,
Tel: 26136 4200

e-mail: petr.kricka@ikem.cz
V případě, že nebudete mít o provedení veřejné zakázky zájem, děkujeme Vám za
čas, který jste věnovali přečtení naší výzvy.

Ing. Petr Křička
vedoucí odboru informatiky
IKEM Praha

Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST
pro veřejnou zakázku
Prodloužení a rozšíření podpory produktu Symantec Protection Suite – BASIC SUPPORT

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo
název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační
číslo
Kontaktní osoba
Tel

Email

Nabídková cena za
dodávku celkem včetně
DPH a po započtení
slev
(zaokrouhlit na celé
koruny)

V……………………., dne ……………………..

……………………………….
Razítko a podpis uchazeče

