Ú S T Ř E D NÍ V E T E RI N ÁR NÍ S P RÁ V A
S T Á T NÍ VE T E RI NÁ R NÍ S PR Á VY
Slezská 7/100, 120 56 Praha 2
elektronická adresa podatelny:

Naše č. j.:
Vyřizuje:
Telefon:

Tel.: +420 227 010 142
epodatelna@svscr.cz

SVS/2014/060767-G
RNDr. Oldřich Valcl, CSc.
+420 485 107 696

Fax: +420 227 010 191
ID datové schránky: d2vairv

Osloveným firmám

V Praze dne 13.08.2014

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).
Státní veterinární správa Vás tímto vyzývá k předložení nabídky pro veřejnou
zakázku malého rozsahu „Nákup licencí antivirového programu ESET pro stanice a mailboxy Exchange “

I. Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma:

Česká republika - Státní veterinární správa

Sídlo:

Slezská 7/100, Praha 2

PSČ:

120 56

IČ:

00018562

Datová schránka:

d2vairv

Banka:

Česká národní banka

Č. účtu:

4221011/0710

Bankovní spojení: ČNB 4221011/0710
IČ: 00018562

Jména osob
oprávněných
jednat jménem SVS:

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel SVS.
Za technické záležitosti – RNDr. Oldřich Valcl, CSc.,
ředitel odboru informačních technologií SVS

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Karásek, e-mail:
p.karasek@svscr.cz, tel: +420 227010162, nebo Jiřina
Vebrová,

e-mail:

j.vebrova@svscr.cz,

tel:

+420

227010161
ve

věcech

technických:

Pavel

Šimek,

e-mail:

p.simek@svscr.cz, tel: +420 606624444
II.

Název zakázky:
Nákup licencí antivirového programu ESET pro stanice a mail-boxy Exchange

III.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí antivirového programu ESET pro
stanice a mail-boxy Exchange pro Státní veterinární správu.

IV.

Specifikace požadovaného plnění
Státní veterinární správa požaduje 1400 licencí antivirového programu ESET
Secure Business + ESET Mail Security, jejichž doba platnosti bude 1 rok. Stávající
licence je EAV-82472947.

V.

Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba splnění: do 10. 11.2014
Místo plnění: Slezská 7/100, 120 56 Praha 2

VI.

Požadované záruční podmínky
Záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: záruka na
licence po dobu platnosti licence
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VII.

Předpokládaná cena VZ
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 500 000,- Kč bez DPH.

VIII. Hodnotící kritéria
Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší
cenu předložené nabídky.
IX.

Úhrada za plnění
1. Cena předmětu plnění bude hrazena po dodání celého plnění na základě
oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Platba bude probíhat na základě
daňového dokladu (faktury) vydaným dodavatelem na jeho účet.
2. Daňový doklad bude vystaven do 5 dnů po předání předmětu plnění Zadavateli.
3. Daňový doklad (faktura) vystavený dodavatelem bude splatný do 21 dnů ode dne
doručení příslušného daňového dokladu Zadavateli.

X.

Požadavky na předložení dokladů poskytovatelem před podpisem smlouvy
1. Vybraný poskytovatel bude zadavateli povinen před podpisem smlouvy se SVS
předložit: Originály nebo úředně ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního
rejstříku, má-li v ní být poskytovatel zapsán dle zvláštních právních předpisů, ne
starší než 90 dní. Originály nebo úředně ověřené kopie budou předloženy na
vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy.
2. Prohlášení musí být poskytovatelem podepsána.

XI.

Požadavek na zpracování ceny
1.

Cena musí být uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky výhradně v Kč
bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

2.

Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou.
V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena
jako nejvýše přípustná.

3.

Změna nabídkové ceny není přípustná. Změna celkové ceny je možná pouze
v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění smlouvy dojde ke změnám
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sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH
platných v době vzniku zdanitelného plnění.

XII.

Požadavky na zpracování nabídky

1. Nabídka musí obsahovat:
a. Identifikaci poskytovatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní
adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná
jednat jménem poskytovatele (statutární orgán) a bankovní spojení s
uvedením čísla účtu.
b. Hodnotu a popis předmětu plnění zakázky.
c. Čestné prohlášení o tom, že poskytovatel souhlasí se zadáním a
podmínkami tohoto poptávkového řízení.
d. Místo a datum podpisu.
e. Podpis oprávněné osoby poskytovatele.
2. Nabídka bude rovněž obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem zájemce.
3. Nabídka se předkládá v počtu: 1 ks .
4. Nabídka se předkládá v jedné uzavřené obálce.
5. Obálka s nabídkou musí obsahovat kompletní dokumenty nabídky i v elektronické
podobě na nosiči CD ROM nebo DVD nebo Flash disku.
6. Obálka s nabídkou musí obsahovat označením adresáta (SVS) a označením
odesílatele včetně jeho adresy.
7. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření.
8. Obálka s nabídkou bude označena nápisem:
NEOTVÍRAT!
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU – „Nákup licencí antivirového
programu ESET pro stanice a mail-boxy Exchange “.
9.

Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
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10. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu
11. Doporučuje se, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou
vzestupnou řadou čísel a byly spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí
manipulaci s nimi.
12. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení zhotovitele o pravdivosti a
úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené
informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
XIII. Místo a lhůta pro podání nabídek
1. Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny SVS na adresu:
Státní veterinární správa, Slezská 7, 120 56 Praha 2, Česká republika.
2. Nabídka musí být doručena zadavateli na náklad a nebezpečí zhotovitele
30.09.2014 do 14:00 hod.
3. Nabídka musí být doručena SVS v požadované lhůtě. Později doručenou nabídku
komise neotvírá, bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
XIV. Zrušení zadávacího řízení
SVS si vyhrazuje právo kdykoli poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu
nebo i bez uvedení důvodu.
XV.

Další požadavky SVS

1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Součástí nabídky bude návrh smlouvy, jejímž předmětem bude dodávka licencí dle
této výzvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče. Návrh smlouvy bude zpracován v souladu s obchodními
zvyklostmi, součástí návrhu smlouvy bude harmonogram plnění.
3. Smlouva s vybraným poskytovatelem bude obsahovat tato ustanovení:
-

Ujednání o povinnosti mlčenlivosti: „Poskytovatel se zavazuje během plnění
smlouvy, i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
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kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Povinnost
mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy.“,
-

Ujednání o sankci za porušení povinnosti mlčenlivosti: „Za porušení povinnosti
mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je poskytovatel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti mlčenlivosti.“.

-

Ujednání o náležitosti faktury: „Pokud daňový doklad neobsahuje všechny
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data
splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad/
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v
prodlení s úhradou.“.

-

V případě prodlení Dodavatele s termínem plnění má Zadavatel právo uplatňovat
úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. kterým se stanoví výše úroků
z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.

XVI. Závěrečná ustanovení
1. Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení bude nabídka vyřazena.
2. SVS nabídky ani jejich části poskytovatelům nevrací.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu do podpisu
smlouvy.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
5. Zadavatel nepřipouští variantnost nabídky.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy.
7. Zadavatel nabídky ani jejich části poskytovatelům nevrací.
8. Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním
smlouvu je: Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel SVS
9. Kontaktní osobou pro technické záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení
je:
6

Pavel Šimek, e-mail: p.simek@svscr.cz, tel. +420 606 62 44 44
10. Kontaktní osobou pro právní záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je:
Pavel Karásek, e-mail: p.karasek@svscr.cz, tel: +420 227010162
Jiřina Vebrová, e-mail: j.vebrova@svscr.cz, tel: +420 227010161

S pozdravem

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky
v zastoupení
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