
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

REFERÁT INFORMATIKY

Výzva k podání nabídky

Vážené dámy a pánové,

Úřad pro civilní letectví zamýšlí podat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 
„Aktivního prvku"

Tímto vás vyzýváme k podání nabídky.

Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné 
soutěže dle Obchodního zákoníku.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodů zrušit nebo 
odmítnout všechny nabídky.

Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností 
samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.

Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu 
zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Identifikační údaje zadavatele:
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3. Místo a termín předání plnění:

Dílo v rozsahu dle přílohy č. 1 této výzvy bude předáno zadavateli 
nejpozději do 1.12. 2011.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídka musí být doručena: nejpozději 14.11. 2011 do 14 hod.
Pokud jste podali nabídku, jste po uplynutí lhůty pro podání nabídek až do podpisu 
smlouvy s vybraným uchazečem vázáni svojí nabídkou.
Své nabídky můžete doručit na adresu zadavatele v písemné podobě poštou, nebo 
osobně podat na podatelně, případně zaslat elektronicky na adresu poptavka@caa.cz . 
Nabídky budou doručeny v zalepené obálce - označené Vašim jménem (názvem firmy), 
adresou a údajem „Aktivní prvek - NEOTEVÍRAT".

Způsob a zpracování nabídek;

Zadavatel požaduje doručit nabídku, včetně všech dokumentů a příloh, prospektů a 
obdobných materiálů nevyjímaje, v českém jazyce.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši 
DPH a cenu celkem včetně DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné 
zakázky, včetně nákladů souvisejících, tzn. bude stanovena jako nejvýše přípustná.

Uchazeč uvede záruční dobu, která bude u dodávaných prvků následující;
- V bodě a minimálně 24 měsíců

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy bude realizace 
veřejné zakázky podle podmínek stanovených touto výzvou. Zadavatel si vyhrazuje jednat 
o upřesnění konečného znění smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Za účelem prokázání kvalifikace dodejte spolu s nabídkou následující podklady:

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel;
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zíočinného 
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu,

íči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
jM u nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
;l|řáů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

Nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
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e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením;

- výpisu z evidence Rejstříku trestů, pro předpoklady uvedené v písm. a) a b) - stačí 
kopie ne starší než 90 dnů
- čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v písm. c) až i)

Pro prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku - ne staršího než 90 dnů
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci (autorizace).
- kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojišťovnou, ve kterém je uvedena 
pojistná částka (min. SOOtis. Kč) a platnost pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností uchazeče (výrobkem uchazeče) v době podání nabídky
- dokument „Potvrzení" od výrobce zařízení, který potvrzuje, že nabízené produkty jsou 
určeny pro český trh
- předložení příslušných profesních certifikátů (postačí kopie)
- kopie min. 3 odborných referencí s předmětem plnění obdobným předmětu zadávané 
zakázky za posledních 5 (pět) let potvrzených příslušným smluvním partnerem a 
obsahující identifikační údaje uchazeče, cenu, termín plnění, místo plnění a údaj obsahující 
o řádném a odborném provedení zakázky.

Rozhodující kritéria pro hodnocení nabídek:

- výše nabídkové ceny 100%

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Předmět veřejné zakázky

Děkujeme Vám za podání nabídky.
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Příloha č. 1 -  Předmět veřejné zakázky

Základní charakteristika a náležitosti díla

Vybraný uchazeč o veřejnou zakázku (dále jen „zhotovitel") provede v rozsahu 
uvedeném v této příloze dodávku licencí pro Úřad pro civilní letectví.

Specifikace jednotlivých pořizovaných zařízení

- Níže uvedené parametry jsou minimální a zařízení mohou být dodány s vyššími 
parametry

a)

Objednací
číslo

Popis zboží/služby Počet Jednotka

ST1206-
0848-F6

S-Series S150 Class I/O-Fabric Module, 1280Gbps Load Sharing - 48 Ports 
10/100/1000BASE-T via FU45 with PoE (802.3at) and two Type2 option slots

(Ušed in S4/S6/S8)
1 ks

SOK1208-
0204

S-Series Option Module (Type2) - 4 PortslOGBASE-X via SFP+- (Compatible
with Type2 option slots) 1 ks

ES-SN-P4-
A12

SupportNet Prémium 4-hour response, Includes web support, 24x7 phone, 
firmware updates/upgrades, and 4-hour advance replacement of parts 1 ks

Instalace aktivního prvku, propatchování, nastavení VLÁN 1 ks
Napojení do systému IP telefonie, převzetí a odzkoušení politik 1 ks

Napojení do systému NAC včetně implementace bezpečnostních politik 1 ks
Zkušební provoz v rozsahu 24x7 1 ks
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