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1. Identifikace výběrového řízení 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu  
s názvem „Zajištění prodloužení záruky k serveru SEI“ je v souladu 
s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

 

Tato výzva s přílohami je zároveň zadávací dokumentací. 
   

Na zadávání veřejné zakázky malého rozsahu se z hlediska zadávání  vztahuje 
zákonná výjimka, zadavatel dodržuje postup a zásady transparentnosti 
a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace upravené § 6 ZZVZ. 

 
2. Základní údaje o zadavateli 

Název: ČR – Státní energetická inspekce 
Zastoupená: Ing. Pavlem Gebauerem, ústředním ředitelem 
Sídlo: Gorazdova 1969/24, 120 00, Praha 2 – Nové Město 
IČ: 613 87 584 

Kontaktní osoba ve 
věcech technických:   

Pavel Vrba – vedoucí oddělení ICT  
(tel.: 602 642 192) 

Kontaktní osoba ve 
věcech organizačních: 

Bc. Hana Dostálová – rada pro veřejné zakázky 
(tel.: 224 855 126) 

 

3. Zahájení výběrového řízení 

Výběrové řízení bylo zahájeno dne 19. 02. 2020 zveřejněním výzvy  
v IT systému určeném pro elektronické zadávání veřejných zakázek –  Národní 
elektronický nástroj (dále jen „NEN“) a zveřejněním na webových stránkách 
zadavatele www.cr-sei.cz.  
 

4. Účel veřejné zakázky 

Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy (doručení objednávky 
dodavateli) na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem,  
na jejímž základě bude pro zadavatele provedeno prodloužení záruky  
k serveru SEI.  

 

mailto:posta@cr-sei.cz
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5. Předmět nabídky 

Předmětem výběrového řízení je zajištění prodloužení záruky o 3 (slovy tři) roky 
na Dell server u typu DELL POWEREDGE R740, SERVICE TAG: 1VDS2T2.  
 
Typ záruky 3y Prosupport NBD onsite. 
 

6. Předpokládaná hodnota 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je podle § 16 ZZVZ 148.760,- Kč 
(slovy sto čtyřicet osm tisíc sedm set šedesát korun českých) bez daně 
z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  
 

7. Doba a místo plnění 

Předpokládaná doba plnění 
Prodloužení záruky musí odpovídat podmínkám výrobce a navázat na stávající 
záruky serveru. Dodavatel zajistí u výrobce prodloužení záruk o 3 (slovy tři) roky. 
Zadavatel prověření zajištění prodloužení záruky vzdáleným přístupem. 
Stávající záruka je do 4. 12. 2021. 
 
Místo plnění 
Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24,120 00, Praha 2 – Nové 
Město. 

 
8. Podmínky prokázání kvalifikace 

Zadavatel nepožaduje prokázání základní způsobilosti, profesní způsobilosti, 
ani technické způsobilosti.  

 
9. Hodnocení nabídek 

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti  
na základě nejnižší nabídkové ceny. Cena bude vždy hodnocena včetně DPH.  
 
V případě, že dojde ke shodě v ekonomické výhodnosti předložených nabídek, 
bude o pořadí účastníků rozhodovat náhodný výběr.  

 
10. Otevírání nabídek 

Otevírání nabídek bude neveřejné. 

mailto:posta@cr-sei.cz
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11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní 
částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná. 
 
Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez DPH, dále sazba DPH 
(procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  
a celková nabídková cena včetně DPH v Kč. Není-li účastník registrovaným 
plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, 
výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). 

 
Uvedená cena je konečná a dodavatel je plně zodpovědný za správnost určení 
její výše. 

 
12. Obchodní podmínky 

Termín splatnosti faktury za předmět plnění je 21 (slovy dvacet jedna) 
kalendářních dnů od data zajištění prodloužení záruky. 
 

13. Lhůta pro podání nabídky    

Do 6. 3. 2020 do 13:30 hodin. 
 

14. Zadávací lhůta, po kterou je účastník nabídkou vázán  

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 
30 (slovy třicet) kalendářních dnů, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí 
z výběrového řízení odstoupit. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek. 
 

15. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  

Dodavatelé mohou požádat zadavatele o vysvětlení této zadávací 
dokumentace. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé 
zaslat elektronicky, a to buď datovou zprávou do datové schránky  
SEI (ID: hq2aev4), nebo e-mailem na adresu e-podatelny zadavatele  
(posta@cr-sei.cz), nebo e-mailem na adresu hdostalova@cr.-sei.cz, nebo 

mailto:posta@cr-sei.cz
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prostřednictvím NEN v termínu nejpozději 96 hodin před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek.  
 
Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace bude zasláno tazateli a současně 
zveřejněno v NEN a na webových stránkách zadavatele.  
 

16. Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele 

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob 
potvrzena účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním 
orgánem účastníka, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního 
orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží účastník  
v nabídce plnou moc, eventuálně platný pověřovací dokument. Uvedené 
doklady účastník předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně 
ověřené kopii. 
 
Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo 
reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které souvisí s veřejnou zakázkou  
a které přímo požaduje zadavatel. 
 
Nabídka bude zpracována v elektronické formě ve standardním elektronickém 
formátu (PDF nebo MS Office). Zadavatel doporučuje dále vedle originálu 
nabídky předložit rovněž její kopii v režimu umožňujícím vyhledávání, a to za 
účelem usnadnění posouzení nabídek. 
 
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém 
jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly 
uvést v omyl. Nabídku v listinné podobě doporučujeme včetně veškerých 
požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným 
způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě 
nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). 
 
Účastník podá nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním: 
a) krycí list, 
b) vlastní nabídka účastníka včetně cenové nabídky. 
 
Účastník veřejné zakázky může podat jen jednu nabídku. Varianty nabídek  
se nepřipouští. 
 

mailto:posta@cr-sei.cz


 

 

 
ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT 
GORAZDOVA 24, 120 00 

PRAHA 2 

 
IČ: 61387584 
www.cr-sei.cz  

 

  
Tel.: 224 855 340 

E-mail: posta@cr-sei.cz 
Datová schránka: hq2aev4 

  
Bankovní spojení:  

výdajový rozpočtový účet: 
příjmový rozpočtový účet: 

  
ČNB Praha 1 

34826011 
19 - 34826011 

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato výzva. Požadavky  
na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat vzájemně 
porovnatelné nabídky. 
 
Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše 
přípustné a neměnné. 
 
Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná,  
tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné náklady účastníka. Překročení 
nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky  
na předmětnou veřejnou zakázku a před termínem jejího plnění dojde ke změně 
relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu odpovídající této změně.   
 

17. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky 

Nabídku může účastník podat pouze v elektronické podobě následujícím 
způsobem: 
 

 buď do datové schránky SEI (ID: hq2aev4) s vyznačením předmětu zprávy 
obsahujícím vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. „Zajištění 
prodloužení záruky k serveru SEI“ a výzvou „NEOTEVÍRAT“, 

 nebo na adresu e-podatelny posta@cr-sei.cz s vyznačením předmětu 
zprávy obsahujícím vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. „Zajištění 
prodloužení záruky k serveru SEI“ a výzvou „NEOTEVÍRAT“,  

 nebo prostřednictvím NEN na www.nen.nipez.cz.  
 
 

18. Práva zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila 
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka 
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.  
 
Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah.  
 

mailto:posta@cr-sei.cz
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Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo veřejnou 
zakázku do doby uzavření smlouvy (doručení objednávky dodavateli) zrušit.  
  
Zadavatel může změnit nebo doplnit podmínky obsažené v této výzvě k podání 
nabídky. V takovém případě tuto změnu nebo doplnění neprodleně oznámí 
v daném okamžiku jemu známým dodavatelům a zároveň tuto změnu nebo 
doplnění uveřejní v NEN a na stránkách zadavatele s upozorněním  
na skutečnost, že došlo ke změně nebo doplnění. Lhůtu pro podání nabídky  
je v tomto případě zadavatel oprávněn přiměřeným způsobem prodloužit. 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Pavel Gebauer 
ústřední ředitel Státní energetické inspekce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Krycí list nabídky 
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