Název
zadavatele:

Česká republika – Správa
Krkonošského národního parku

Sídlo:

Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

IČO:

00088455

Výzva k podání nabídky na VZ
veřejné zakázky č. 73/2017
„Nákup podpory (maintenance) SW produktů ArcGIS“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P17V00001710“
Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Nákup podpory (maintenance) SW produktů ArcGIS".
V souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) není tato veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) zadávána
postupem podle Zákona. Zadavatel upozorňuje, přestože se v této Výzvě nebo v Zadávací dokumentaci
odkazuje na ustanovení Zákona, není tato veřejná zakázka zadávána postupem podle Zákona, jak je
uvedeno výše, a tudíž Zadavatel nepostupuje ani podle ustanovení § 4 odst. 4 Zákona.
Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného
na https://ezak.mzp.cz. Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, neomezeným a přímým
dálkovým přístupem (na internetu) v elektronickém nástroji E-ZAK.
Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je nákup podpory (maintenance) softwarových produktů ArcGIS od společnosti
Esri na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pro Správu Krkonošského národního parku. Specifikace
jednotlivých produktů (požadovaný produkt, jejich počet a typ maintenance) se nachází v technické
specifikaci, která je obsahem zadávací dokumentace. Předpokládaná hodnota: 660 000 Kč bez DPH.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena formou souborových příloh v sekci
"Zadávací dokumentace veřejné zakázky" a případně též "Veřejné dokumenty" na detailu této veřejné
zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK (https://ezak.mzp.cz/vz00008465). Případné vysvětlení, změna či
doplnění k zadávacím podmínkám budou uvedeny tamtéž v sekci "Vysvětlení, doplnění, změny zadávací
dokumentace".
Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:
• splnění základní způsobilosti analogicky podle ust. § 74 Zákona
• splnění profesní způsobilosti analogicky podle s ust. § 77 odst. 1 a 2 Zákona

Signer:

Specifikace technické kvalifikace a požadavky na poskytnutí dokladů o kvalifikaci:
Ke splnění základní způsobilosti účastník může použít vzor čestného prohlášení, které je součástí
zadávací dokumentace.
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Ke splnění profesní způsobilosti účastník předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud je v ní účastník zapsán a dále kopii výpisu z živnostenského rejstříku. Předmět
podnikání uvedený v živnostenském listu musí odpovídat předmětu zakázky.
Účastník dále předloží vlastní návrh kupní smlouvy s údaji o osobě účastníka a vlastnoručním podpisem
účastníka nebo osoby, jednající za účastníka. Přílohou smlouvy bude technická specifikace (viz část B
zadávací dokumentace). Návrh smlouvy se předkládá v jednom vyhotovení.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky v souladu
s ust. § 114 Zákona.
Vzhledem k tomu, že prohlídka místa plnění není nezbytná pro plnění veřejné zakázky či zpracování
nabídky, nebude prohlídka místa plnění umožněna.
Nabídku (včetně dokladů o kvalifikaci) na plnění veřejné zakázky je nutno předložit nejpozději
do 20.11.2017 do 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz).
V souladu s ust. § 40 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci řízení
svými nabídkami vázáni):
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a obecně končí uplynutím
3 měsíců. Běh zadávací lhůty se upraví v souladu s ust. § 40 odst. 2.
Podrobné informace o zakázce naleznete v zadávací dokumentaci zakázky. Zadávací
dokumentace obsahuje:
A) výzva; B) technická specifikace; C) krycí list, vzor čestného prohlášení
Povinný obsah nabídky:
1) vyplněný a podepsaný krycí list
2) návrh vyplněné kupní smlouvy, jejíž přílohou bude technická specifikace (viz část B zadávací
dokumentace);
3) čestné prohlášení dle vzoru (viz část C zadávací dokumentace);
4) výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že v krycím listu není dovoleno cokoliv měnit či upravovat mimo povinně
doplněných údajů.
Ve Vrchlabí dne 09. 11. 2017
Ing. Bc. Lukáš Hrubý, odborný pracovník, v. r.
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