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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele:  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Sídlo:    Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 
Identifikační číslo:  68378271 
DIČ:    CZ68378271 
Osoba oprávněná  
jednat jménem zadavatele: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 
 
Kontaktní osoba:  Vladimír Levandovský 
Telefon:   +420 266 052 591 
E-mail:   levandovsky@fzu.cz 
 
Zástupce kontaktní osoby: Mgr. Václav Kafka 
Telefon:   +420 266 052 751 
E-mail:   kafkav@fzu.cz 
 
(dále jen „Zadavatel“) 
 

2. Název a popis zakázky 

2.1. Název zakázky: „Nákup storage infrastruktury“ 

2.2. Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

 

3. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 11. 2017 v 11:00 hodin. 

Nabídky se podávají na adresu sídla Zadavatele (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 
1999/2, 182 21 Praha 8, Česká republika), do podatelny v přízemí u hlavního vchodu budovy 
(hlavní vchod budovy je v ulici Pod Vodárenskou věží 1). Nabídky je možné doručit jakýmkoli 
vhodným způsobem, tj. poštou, kurýrní službou, osobně apod. Úřední hodiny k převzetí 
nabídek jsou ve všední dny 8:00 hodin – 15:00 hodin, poslední den lhůty 8:00 – 11:00 hodin. 
Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. 

 

4. Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění je nákup spolehlivého diskového pole a SAN infrastruktury pro rozšíření 
datové kapacity pro virtualizační platformu VMware a KVM. Zadavatel požaduje dodat 
platformu pro ukládání dat, která se bude skládat z následujících hlavních komponent: 
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1. Diskové pole s čistou kapacitou alespoň 20 TB. Hlavní komponenty budou propojeny 
prostřednictvím SAN (Storage Area Network) infrastruktury na bázi FC (Fibre Channel) o 
rychlosti 16 Gb/s. K dispozici bude rovněž možnost iSCSI konektivity o rychlosti alespoň 
10 Gb/s. 

2. SAN infrastruktura sestávající ze dvou kusů FC přepínačů a nezbytné kabeláže. 

Dodané zařízení musí být plně funkční jako celek a musí být od samého počátku jeho výroby 
zamýšleno jako zařízení pro ukládání dat. 
 
Součástí dodávky musí být: 

 Doprava a instalace jednotlivých komponent. 

 Zprovoznění veškerých funkcionalit a management prostředí dle zadávacích podmínek. 

 Provedení akceptačních testů. 

 Proškolení administrátorů zadavatele v objemu 8 hodin. 

 Záruka 5 let, support na 5 let na všechny komponenty v režimu NBD s tím, že veškeré 
servisní zásahy včetně upgrade firmwaru u dodaných zařízení jsou v ceně supportu. 

 Zařízení musí být nové 
 
Akceptační testy zahrnují následující kontroly: 

 Zdali byl dodán kompletní předmět nabídky dle technické specifikace. 

 Výkonnost controllerů diskového pole – prokázána měřícím protokolem nebo 

performance potvrzením výrobce. 

 Zdali bylo provedeno zaškolení administrátorů v požadovaném rozsahu. 

 Zdali byla předána kompletní dokumentace zapojení prostředí, konfigurace diskových 

polí, předání  admin přístupů. 

 Zdali bylo nabízené řešení integrováno pod dohledové centrum výrobce. 

 Test HA. Zdali při postupném vypínání jednotlivých komponent nedošlo k výpadku 

funkcionality diskového pole. 

5. Doba a místo plnění zakázky 

Termín dodání: nejpozději do 3 týdnů ode dne uzavření smlouvy  

Místo plnění: serverovna SAVT v areálu sídla Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Na 
Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

6. Předpokládaná hodnota 

Předpokládaná hodnota zakázky:  1 460 000,- Kč bez DPH 

Jedná se o hodnotu maximálně možnou, takže účastník zadávacího řízení, který nabídne vyšší 
nabídkovou cenu než 1 460 000,- Kč bez DPH, bude vyloučen z účasti v tomto zadávacím 
řízení. 

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel je povinen v nabídce předložit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění dle 
požadované specifikace, a to včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s 
plněním veřejné zakázky, jako jsou náklady na dopravu, pojištění apod. Celková nabídková 
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cena bude pevně a závazně stanovena jako nejvýše přípustná cena a musí zahrnovat veškerá 
rizika, přiměřený zisk, finanční vlivy (např. inflace), poplatky a veškeré další náklady spojené 
s dodávkou předmětu plnění.  

Nabídková cena musí být uvedena bez DPH v českých korunách. Dodavatel uvede tuto 
nabídkovou cenu do krycího listu nabídky (Příloha č. 1 této výzvy). Nabídkovou cenu uvede 
též do návrhu smlouvy (Příloha č. 2 této výzvy). V případě uvedení rozdílných údajů bude pro 
Zadavatele při hodnocení závazný údaj uvedený v návrhu smlouvy. 

Nabídková cena nesmí převýšit částku 1 460 000,- Kč bez DPH; účastník zadávacího řízení, 
který nabídne vyšší nabídkovou cenu než 1 460 000,- Kč bez DPH, bude vyloučen z účasti 
v tomto zadávacím řízení. 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením 
obchodní firmy / názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatel nebo osoby 
oprávněné jej zastupovat. Obálka musí být označena nápisem „Neotvírat“ a názvem veřejné 
zakázky „Nákup storage infrastruktury“. Na obálce musí být rovněž uveden název a adresa 
dodavatele, který nabídku podává. 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma / 
název, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za dodavatele, příp. osoba 
oprávněná jej zastupovat, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a 
zadavatelem. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Technické specifikace nabízeného plnění a 
návody k obsluze mohou být doloženy v českém nebo anglickém jazyce, stejně jako 

firemní prospekty, propagační a další materiály, které nejsou zadavatelem požadovány a 

které se dodavatel rozhodne přiložit k nabídce. 

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně 
spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. 
Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.  

Dodavatel předloží nabídku v listinném originále, zároveň předloží nabídku též v elektronické 
podobě na CD nebo jiném vhodném datovém nosiči, a to ve formátu MS Office nebo 
kompatibilním, případně ve formátu PDF. Na CD bude dále v standardní editovatelné podobě 
(MS Word nebo obdobný) přiložen vyplněný závazný návrh smlouvy včetně příloh v té 
podobě, ve které je smlouva s podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele 
přiložena jako součást nabídky. Nabídka musí být předložena v následující struktuře: 

a) krycí list nabídky 

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní 
identifikační údaje dodavatele, nejvýše přípustná celková nabídková cena, datum a 
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele (možno použít Přílohu č. 1 této výzvy). 

b) nabídková cena v členění dle čl. 7 výzvy 

c) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a 
s vyplněný na místech s označenými údaji (Příloha č. 2 této výzvy). 
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9. Pravidla pro hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti.  

 

Dílčí hodnotící kritéria jsou:  

a) Celková nabídková cena – váha kritéria 5 %  

b) Celková užitná kapacita diskového pole – váha kritéria 50 %  

c) Celková užitná kapacita na SSD discích – váha kritéria 45 %  

 

Způsob hodnocení:  

 Maximální počet dosažených bodů je 1000.  

 Celkové bodové ohodnocení bude aritmeticky zaokrouhleno na jednotky.  

 Hodnoty požívané pro propočítávání hodnocení používají předpony označující 
násobky 1000 (1 GB = 1000000 B).  

V rámci dílčího kritéria a) bude zadavatel hodnotit výši celkové nabídkové ceny za celkový 
předmět plnění v Kč včetně DPH zpracované dle článku  7 výzvy.  

Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria a):  

Za každých celých 1000 Kč vč. DPH, o které bude nabídka levnější než maximální 
hodnota dle čl. 6 této výzvy (1 460 000,- Kč bez DPH), bude přičteno 0,5 bodu, a to do 
maximální výše 50 bodů.  

V rámci dílčího kritéria b) bude zadavatel hodnotit celkovou užitnou kapacitu diskového pole, 
a to až do velikosti 40 TB, kdy další navýšení kapacity již není rozhodující.  

Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria b):  

Za každých celých 10 GB kapacity nad 20 TB získá hodnocená nabídka 0,25 bodu (max. 
500 bodů) – viz vzorec:  

((Celková kapacita v GB (SSD + SAS) - 20000) / 10) * 0,25 = počet bodů, zaokrouhleno 
dolů  

V rámci dílčího kritéria c) bude zadavatel hodnotit celkovou užitnou kapacitu na SSD discích 
počítanou od 20 % celkové kapacity pole.  

Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria c):  

Za každé procento kapacity v SSD z celkové kapacity nad 20% kapacity získá 
hodnocená nabídka 5,625 bodů (max. 450 bodů) – viz vzorec:  

((kapacita SSD/celková kapacita (SSD+SAS))-0.2) * 562,5 = počet bodů  

 

Účastník zadávacího řízení uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do návrhu 
smlouvy (Příloha č. 2 této výzvy) a do krycího listu (Příloha č. 1 této výzvy). V případě uvedení 
rozdílných údajů bude zadavatel hodnotit údaje uvedené v návrhu smlouvy. 
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10. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této výzvy. 
Účastníci zadávacího řízení jsou povinni návrh smlouvy přijmout bez výhrady a beze změny; 
jsou pouze oprávněni doplnit své identifikační údaje, údaje o nabídkové ceně a případné další 
jasně označené údaje určené pro doplnění. Návrh smlouvy musí být ze strany účastníků 
zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem 
zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v 
takovém případě součástí návrhu smlouvy předloženého v nabídce. 

 

11. Ostatní podmínky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  

Účastník zadávacího řízení musí být certifikovaným partnerem výrobce nabízeného zboží z 
důvodu zajištění kvalifikované technické podpory. 

Zadavatel má právo: 

a. změnit nebo doplnit zadávací podmínky před uplynutím lhůty pro podání nabídek, 
přičemž taková změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo 
oznámena dodavatelům stejným způsobem, jako byly uveřejněny nebo oznámeny 
zadávací podmínky, a pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek bude 
vyžadovat, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, 

b. vyzvat účastníka zadávacího řízení k upřesnění nejasností nabídky, 

c. ověřit si skutečnosti uváděné v nabídce, 

d. zrušit toto zadávací řízení nejpozději do doby uzavření smlouvy (v takovém případě bude 
zadavatel informovat bez zbytečného odkladu všechny účastníky, kteří podali nabídku ve 
lhůtě pro podání nabídek, a v případě zrušení výběrového řízení ve lhůtě pro podání 
nabídek, zadavatel oznámí zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto 
výběrové řízení zahájil), 

e. uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, a pokud 
by tento vybraný dodavatel odmítl smlouvu uzavřít nebo neposkytl příslušnou 
součinnost k jejímu uzavření, má zadavatel právo vyzvat k uzavření smlouvy dalšího 
účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního 
hodnocení nabídek nebo z výsledku nového provedeného hodnocení, 

f. uveřejnit oznámení o výběru dodavatele, případně též oznámení o vyloučení dodavatele, 
na svém profilu Zadavatele na webové adrese http://www.e-zakazky.cz/Profil-
Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932. V takovém případě se oznámení 
o výběru dodavatele či oznámení o vyloučení dodavatele považují za doručená 
okamžikem uveřejnění. 
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12. Závěr 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána v zadávacím řízení v souladu s ust. § 31 
ZZVZ. Zadavatel je při jejím zadávání povinen dodržovat zásady podle § 6 ZZVZ. 

Informace a údaje uvedené v této výzvě (včetně příloh) vymezují závazné požadavky 
Zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení 
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je 
akceptovat. Neakceptování požadavků uvedených v této výzvě (včetně příloh) bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

Pokud se v této výzvě (včetně příloh) vyskytly obchodní názvy některých výrobků nebo 
dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze o 
vymezení kvalitativního standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, kvalitativně a 
technicky zcela srovnatelné řešení. 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

1. Krycí list nabídky  

2. Závazné znění návrhu smlouvy 

 

 

 

Za zadavatele: 

 

V Praze dne 27. 10. 2017  

  

 

      _____________________________________ 

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel  
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