
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 „MS 
Office 2010 Select"

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 důvodu 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.

Přesná specifikace předmětu zakázky je v příloze č. 1 této Výzvy -  Předmět veřejné 
zakázky.

Dodatečné informace je možné získat pouze písemně, nejpozději však do 11.11. 2011 na 
mailové adrese poptavka@caa.cz s označením předmětu názvem zakázky.

odesláni výzvy: 3. 11. 2011
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3. Místo a termín předání plnění:

Díío 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 „Office 2010 Select - 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 ziočinného 
spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činností, 
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,

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

ostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

rý není v likvidaci,
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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 bydiiště 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).
- Uchazeč musí mít aktuální Microsoft Gold Licensirtg Competency -  prokazuje se 
certifikátem MS platným v době odevzdání nabídky

- předložení příslušných profesních certifikátů (postačí kopie)
- uvedení referencí firmy

Rozhodující kritéria pro hodnocení nabídek:

-  výše nabídkové ceny 100%

Seznam příloh:

Příloha č. i  Předmět veřejné zakázky

Děkujeme Vám za podání nabídky.
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Příloha čB 1 “ Předmět veřejné zakázky

Základní charakteristika a náležitosti díla

Vybraný uchazeč o veřejnou zakázku (dále jen „zhotoviter) 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) 70x licence Office 2010 Standard

- Licence zakoupena v rámci selectové smlouvy
- Jedna licence kancelářského SW musí umožnit instalaci na primární a přenosný počítač a 
též provoz v prostředí terminálu jedním uživatelem
- Licence bude obsahovat předplatné na budoucí verze vydané výrobcem SW po dobu 
alespoň 3 let od doby zakoupení licence.
- Zadavatel požaduje dodání kancelářského SW v rámci rámcové smlouvy Microsoft č. 
6960712 pod registrací č. PCN: A8F205AA. Uchazeč doloží Čestným prohlášením, že toto 
zajistí.

Podpora poskytnutých licencí

poskytování hot-iine na licenční poradenství a Software Asset Management v rozsahu 
minimálně 8 hodin měsíčně. Dále je uchazeč povinen poskytnout vybranému pracovníkovi 
zadavatele bezplatnou telefonickou podporu produktu Microsoft v pracovní dny. Uchazeč 
pro zadavatele zajistí bezplatný výkon administrativních činností spojených s provozem 
SW produktů. Mezi tyto činnosti patří zejména:

■ Upozornění zadavatele na blížící se výročí či konec trvání smlouvy a příprava dokumentů 
s tím souvisejících (výroční objednávky apod.).

■ Zpracování výročních objednávek základních produktů.

■ Průběžné zpracování objednávek doplňkových produktů.

■ Upozornění zadavatele na možnost čerpání výhod poskytovaných výrobcem SW k této 
smlouvě (benefity Software Assurance).

Další služby obsažené v zakázce

Uchazeč bude v rámci zakázky poskytovat služby spojené s nasazením a provozem SW, 
jehož licence jsou předmětem této zakázky. Tyto služby budou pokrývat veškerou 
funkčnost nabízeného SW - jedná se zejména o instalaci tohoto SW (popř. upgrade), jeho 
konfiguraci, správu a konzultace s odborem ICT. Tyto služby jsou požadovány v rozsahu 
16 hodin měsíčně po celou dobu platnosti uzavřené smlouvy. Reakční doba na požadavek 
k poskytnutí takových služeb je max. 24 hodin nebo dle dohody, a to v pracovních i 
nepracovních dnech. Z bezpečnostních a provozních důvodů si zadavatel vyhrazuje právo
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