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      Zadávací podmínky 

Zadávací podmínky 
pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou otevřeným řízením dle ust. § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), 
pod názvem:  

„Upgrade a rozšíření diskové kapacity primárního datového úložiště“ 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČO zadavatele: 00845451 

Sídlo zadavatele: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

Právní forma zadavatele Obec 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jan Lasevič 

Telefon: +420 599 442 356 

E-mail: jlasevic@ostrava.cz 

Přístup k zadávací dokumentaci: 
Zadávací dokumentace v elektronické podobě je uveřejněna na 
profilu zadavatele https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11884. 

I. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a zprovoznění řešení 
pro ukládání a zálohování dat a dále také převedení vybraných dat, dokumentace skutečného provedení, 
zaškolení administrátorů a servisní podpora dodaného řešení pro potřeby statutárního města Ostravy 
(dále jen „SMO“). Konkrétně se jedná o:  

 výkonový upgrade a rozšíření diskové kapacity pro primární data, 

 zabezpečení dostupnosti provozních dat a aplikací provozem ve dvou vzdálených lokalitách 
s odolností proti výpadku celé jedné lokality bez narušení provozu, 

 inovace systému zálohování a rozšíření diskové kapacity pro zálohování a dlouhodobé ukládání dat, 

 zavedení systému pro monitoring výkonu datových úložišť a související infrastruktury. 
 

Jednotlivé hardwarové a softwarové komponenty navrhovaného řešení pro ukládání a zálohování dat 
mohou být změněny za podmínek uvedených v čl. II., odst. 5. Požadavků na obsah smlouvy (příloha č. 1 
těchto zadávacích podmínek). 

 
Specifikace požadovaného řešení 

i. Obecný popis požadovaného řešení: 

Předmětem návrhu je upgrade a rozšíření řešení pro ukládání a zálohování dat v páteřní IT infrastruktuře 

SMO s ohledem na již existující datová úložiště zadavatele. Součástí navrhovaného řešení bude zajištění 

vysoké dostupnosti dat uložených v primárních úložištích, odolnosti systému proti výpadku celé lokality, 

modifikace systému zálohování uložených dat technologicky progresivním a podporovaným systémem 

plně provázaným s datovými úložišti a konsolidace dat z hlediska jejich managementu. Výsledné řešení 

musí splňovat aktuální výkonnostní a funkční požadavky, ale musí také umožňovat pokrytí 

předpokládaného růstu požadavků na interní IT aplikace SMO v budoucnu. 

Účelem realizace zakázky je upgrade a rozšíření primárních datových úložišť tak, aby byla zajištěna 

vysoká dostupnost dat, zvýšení výkonu a rozšíření diskové kapacity, a to s plnou podporou výrobce 

na další období. Řešení musí být plně kompatibilní se stávajícím prostředím, se kterým bude integrováno, 

a musí také maximálně využít komponenty současného řešení tam, kde je to vhodné. Ochranu dat bude 

zajišťovat modifikovaný integrovaný systém zálohování, kde rovněž dojde k upgradu a rozšíření úložišť 
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pro zálohy a dlouhodobé ukládání dat. 

Doplněním dodaného upgradu úložišť a modifikace zálohování bude také systém pro monitoring 

jejich výkonu, který s využitím možností komponent IT infrastruktury umožní přehledné a detailní 

zobrazení dějů v monitorované infrastruktuře, čímž bude možno včas odhalit úzká místa, problémy, 

poruchy nebo místa vhodná pro optimalizaci.  

Nedílnou součástí dodávky budou také příslušné služby, kterými bude zajištěno především zprovoznění 

řešení a jeho integrace a posléze také servisní podpora dodaných systémů na patřičné úrovni. 

ii. Popis komponent stávajícího řešení: 

V současnosti je primární diskové úložiště tvořeno trojicí subsystémů, každý o 2 řadičích (NetApp 3, 4; 

NetApp 5, 6; NetApp 7, 8). Řadiče nejsou zapojeny v režimu metrocluster a jsou umístěny ve dvou 

vzdálených lokalitách. Netapp 3,4, který je typu 3140A je umístěný v jedné a NetApp 5, 6, 7 a 8, 

které jsou typu 3240A, ve druhé lokalitě. K těmto řadičům jsou připojeny diskové boxy: 

- NetApp 3, 4: 

1) 3x DS14MK2 – 14 x 1TB SATA 
2) 1x DS14MK4 – 14x 300GB 15k 
3) 2x DS2246 – 24 x 600GB 10k 
4) 1x DS14MK4 – 14x 600GB 15k 

- NetApp 5, 6: 
1) 2x DS2246 – 24x 600GB 10k 
2) 2x DS4246 – 24x 2TB 7,2k 
3) 1x DS14MK4 – 14x 300GB 15k 
4) 1x DS14MK4 – 14x 600GB 15k 
5) 3x DS2246 – 14x 600GB 15k 

- NetApp 7, 8: 
1) 2x DS4243 – 14x 1TB 7,2k 
2) 2x DS14MK2 – 14x 1TB SATA 
3) 2x DS14MK4 – 14x 600GB 15k 
 

Diskovou kapacitu primárního diskového úložiště rozšiřují sekundární diskové subsystémy typu Nexsan 

E60/E60VT o celkové kapacitě 268 TB. 

Backup SW je v současnosti provozován HP DataProtector s napojením na VTL, Nexsan diskové 

subsystémy a páskovou knihovnu NEO 8000e (licencovaných 60 slotů).  

V rámci serverové infrastruktury jsou provozovány hypervizory VMware, Hyper-V, Oracle VM, dále SW 
Veritas Infoscale, operační systémy Linux a Windows a databáze Oracle a MS-SQL. 
 

iii. Popis komponent požadovaného řešení:  

1. Upgrade primárního datového úložiště NetApp 
2. Modifikace zálohování: 

a. rozšíření kapacity diskového pole Nexsan 
b. zálohovací software 
c. zálohovací server 

3. Systém pro monitoring výkonu datových úložišť a související infrastruktury 
 
ad 1.)  
 
V současné době SMO provozuje sadu plně redundantních, vzájemně korespondujících storage systémů 

FAS od společnosti NetApp. Tyto storage systémy jsou připojeny k fyzickým i virtualizačním serverům 

prostřednictvím redundantní FC a iSCSI blokové SAN infrastruktury. Souborová data jsou zpřístupňována 

aplikacím a klientským pracovištím přímo souborovými protokoly CIFS a NFS. V rámci aktuálních potřeb 

na zvýšení kapacity a výkonu provozovaných storage systémů je nutné navrhnout a zprovoznit datové 

úložiště, které by odpovídalo dnešním i výhledovým kapacitním, výkonovým i funkčním požadavkům. 
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Požadované řešení musí akceptovat požadavek na využití doposud vložených investic, a to formou 

začlenění některých komponent stávajícího storage systému, které jsou kryty platnou zárukou a možnou 

další servisní podporou až do roku 2021 a dále. Těmito komponentami jsou: 

- 2 ks 4U SAS expanzní police á 24ks HDD 2TB/7KRPM 
- 7 ks 2U SAS expanzní police á 24ks HDD 600GB/10KRPM 

Požadované datové úložiště bude umístěno ve dvou vzdálených serverovnách s kabelovou vzdáleností 

do 3 km propojených dostatečným počtem optických single-modových vláken.  

Dodaný upgrade primárního úložiště musí splňovat požadavek na maximální odolnost proti poruše a bez 
výpadkový provoz. Takovýmto řešením bude možné při zachování redundance a bez přerušení provozu 
poskytovat příslušné IT služby i za situace, že dojde k výpadku nodu či k odstavení nodu v případě 
údržby nebo upgradu a podobně. 
 
ad 2.) 
 
V současné době SMO provozuje zálohovací systém pro řízený backup SW HP DataProtector 

s ukládáním záloh na magnetopáskovou knihovnu Overland NEO8000 (500 media slotů, 4x LTO6 FC 

mechanika), virtuální knihovnu Copan 400T a sadu diskových polí Nexsan E60/E60VT. Disková pole 

Nexsan  E60/E60VT jsou využita rovněž pro zálohování a dlouhodobé ukládání dat. 

V rámci požadavků na zvýšení kapacity primárních dat roste i požadavek na potřebnou kapacitu pro jejich 

zálohování a dlouhodobé ukládání. Je nutné navrhnout a zprovoznit systém zálohování, který 

by odpovídal dnešním i výhledovým kapacitním, výkonovým i funkčním požadavkům. 

Dodaný upgrade stávajícího zálohování musí akceptovat požadavek na zachování těchto doposud 

vložených investic: 

- magnetopásková knihovna Overland NEO8000 (500 media slotů, 4x LTO6 FC mechanika), 
- disková pole Nexsan E60/E60VT s FC a iSCSI host konektivitou – budou rozšířena o další disky. 

Upgrade musí být rovněž kompatibilní pro použití s virtuální knihovnou Copan 400T. 
 
ad 3.) 
 
V rámci správy datových úložišť, efektivního a nákladově vhodného dimenzování kapacit a výkonů, 

hledání úzkých míst nebo chyb a podobně, je nezbytné získat podrobný přehled o provozních 

parametrech a stavech diskového úložiště, včetně možnosti sledování vývoje parametrů v čase. Součástí 

dodávky bude proto software pro management a monitoring dodaného primárního diskového úložiště, 

včetně monitorování výkonu a grafického sledování časového vývoje hodnot. 

iv. Informace ke kompatibilitě 

Veškeré poptávané plnění musí být kompatibilní a implementovatelné se stávající systémovou 

infrastrukturou a komponentami, které zadavatel požaduje zachovat (viz. článek I.iii.1. a 2. této zadávací 

dokumentace). Součástí požadavků na kompatibilitu je dále minimálně zajištění provozu a plné 

funkcionality stávajících provozovaných hypervizorů VMware, Hyper-V, Oracle VM, dále SW Veritas 

Infoscale, operačních systémů Linux a Windows a databází Oracle a MS-SQL. Dodavatelé tak musí 

při přípravě svých nabídek tuto skutečnost respektovat. 

v. Ostatní 

Součástí předmětu této veřejné zakázky bude rovněž doprava, instalace a konfigurace, migrace dat, 

zaškolení obsluhy a předání technické dokumentace k veškerým částem tvořících předmět plnění 

na místě určení. Pro vyloučení pochybností zadavatel stanovuje, že mezi tyto činnosti patří rovněž 

demontáž stávajících (nahrazovaných či obnovovaných) prvků infrastruktury, montáž nové technologie, 

uvedení do provozu, nastavení, likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s plněním předmětu veřejné 
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zakázky. 

Specifikace plnění předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v  přílohách těchto zadávacích podmínek. 

Druh veřejné zakázky:                                  Dodávky 
Hlavní kód klasifikace předmětu (CPV):     30234100-9 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:      9.890.000,- Kč bez DPH 

II. Obchodní podmínky 

Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazných požadavků na obsah smlouvy, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek. 

Návrh smlouvy bude ze strany dodavatele zpracovaný v souladu s těmito požadavky na obsah smlouvy. 
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. 
Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem 
z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

III. Požadavky na kvalifikaci 

Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání: 

1. základní způsobilosti dle ust. § 74 zákona, 

2. profesní způsobilosti dle ust. § 77 zákona, 

3. technické kvalifikace dle ust. § 79 zákona,  

a to v následujícím rozsahu: 

ad1. Základní způsobilost 

1.1 Způsobilý je dodavatel, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (ust. § 74 odst. 1 písm. a) 
zákona); 

     Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň 
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 
uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

     Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí uvedenou 
podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. 

     Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí uvedenou podmínku 
splňovat vedle výše uvedených osob této právnické osoby rovněž vedoucí pobočky závodu;  

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek (ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona), 

c)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění (ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona), 

d)  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ust. § 74 odst. 1 písm. d) 
zákona), 

e)  není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele (ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona). 

1.2 Prokázání splnění základní způsobilosti 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením:  

a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k ust. § 74 
odst. 1 písm. a) zákona,  

b)  potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,  
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c)  písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) 
zákona,  

d)  písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona,  

e)  potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. d) 
zákona,  

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

ad2. Profesní způsobilost 

Splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 zákona prokáže dodavatel předložením - výpisu 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje (ust. § 77 odst. 1 zákona). 

Doklady, kterými účastník zadávacího řízení prokazuje základní způsobilost podle ust. § 74 
a profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

ad3. Technická kvalifikace 

3.1.  Splnění technické kvalifikace ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel, 
který předloží seznam min. 2 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele. Za významnou dodávku je považována:  

3.1.1. dodávka řešení úložiště pro zajištění bezvýpadkového provozu sestávajícího z min. 
dvou systémů nabízené technologie, kde řešení zajišťuje dostupnost všech dat např. 
při údržbě, upgrade nebo nefunkčnosti jednoho z uzlů, a to v min finančním objemu 
4 mil. Kč bez DPH; 

3.1.2. dodávka zálohovacího řešení v rozsahu min. 1 mil. Kč bez DPH. 

Seznam významných dodávek musí obsahovat min. 1 dodávku dle bodu 3.1.1. a 1 dodávku dle 
bodu 3.1.2. (dodavatel použije přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek).  

3.2.  Splnění technické kvalifikace ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona prokáže dodavatel, 
který předloží seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou 
odpovědní za poskytnutí příslušných dodávek včetně osvědčení o odborné kvalifikaci 
těchto osob. Seznam bude obsahovat minimálně následující osoby: 

 technik diskového pole (min. 2 osoby) – s minimálně 2 letou praxí při dodávkách (montážích) 
diskových polí, s certifikací vydanou výrobcem nabízeného diskového pole;  

 technik zálohovacího SW (min. 1 osoba) – s minimálně 2 letou praxí při dodávkách 
(implementaci) zálohovacího softwaru, s certifikací vydanou výrobcem nabízeného 
zálohovacího softwaru.  

Dodavatel použije přílohu č. 5 těchto zadávacích podmínek. Přílohou seznamu bude 
dodavatelem doloženo čestné prohlášení jednotlivých techniků o praxi v oboru, požadovaná 
certifikace podle stanovených podmínek a v případě prokazování kvalifikace jinou osobou 
(technici, kteří nejsou ve vztahu k dodavateli v pracovně právním vztahu či jiném obdobném 
vztahu) budou doloženy doklady požadované v rámci odstavce „Prokázání kvalifikace jinou 
osobou“ uvedeného níže. 

3.3.  Splnění technické kvalifikace ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. e) zákona prokáže dodavatel, 
který předloží certifikaci servisního partnerství s výrobci nabízené technologie a certifikaci 
servisního partnerství s výrobci stávající technologie NetApp a Nexsan. 

3.4. Splnění technické kvalifikace ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. k) zákona prokáže dodavatel, 
který předloží celkový popis nabízeného řešení a jeho implementace do prostředí 
definovaného výše v zadávací dokumentaci tak, aby bylo možno posoudit soulad nabízeného 
řešení s požadavky zadavatele. Zadavatel požaduje, aby celkový popis nabízeného řešení 

aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%252374'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='134/2016%20Sb.%252377'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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prokazoval soulad nabídky s parametry požadováními přílohou č. 1 Požadavků na obsah 
smlouvy, a to včetně doložení obchodně technického označení jednotlivých nabízených produktů 
(včetně technické specifikace zboží formou produktových listů v českém nebo anglickém jazyce) 
a detailní cenovou kalkulací členěnou dle jednotlivých nabízených produktů. 

 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 

V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle § 83 zákona, je dodavatel povinen 
zadavateli předložit:  

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 zákona (touto) jinou 
osobou, 

b) doklady prokazující splnění části kvalifikace (touto) jinou osobou, 

c) doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 zákona (touto) jinou osobou,  

d) písemný závazek této jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém (tato) jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Požadavek podle výše uvedeného odstavce písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku 
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně 
s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady 
podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona vztahující se k takové osobě musí dokument podle výše 
uvedeného odstavce písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají 
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 
zákona a profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 zákona samostatně a v plném rozsahu. 

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 
Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace požadované zadavatelem na základě své kvalifikace získané 
v zahraničí, činí tak vždy prostřednictvím dokladů vydaných v zemi nabytí kvalifikace. Dodavatelem 
získaná kvalifikace však musí ve svém rozsahu splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené zadavatelem 
v těchto zadávacích podmínkách. 

Doklady o kvalifikaci dle tohoto článku je možné v nabídce předložit v kopiích.  

Splnění výše uvedených požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatel prokáže v souladu 
se zákonem, přičemž v nabídce může požadované doklady nahradit předložením čestného 
prohlášení.  

IV. Pravidla pro hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě 

- nejnižší nabídkové ceny bez DPH.  

V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude cenou nejvýše přípustnou. 

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky a v členění 
dle požadavků na obsah smlouvy.  

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 2 těchto zadávacích podmínek) v české 
měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH. 

VI. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  

1. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat na emailovou adresu: 
jlasevic@ostrava.cz, písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 8 pracovních dnů 

mailto:jlasevic@ostrava.cz
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před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

2. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace na místě, kde je uveřejněna zadávací 
dokumentace (viz přístup k zadávací dokumentaci).  

3. V případě poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ, anebo změny či doplnění 
zadávací dokumentace podle § 99 ZZVZ, budou tato vysvětlení, změny či doplnění pro zpracování 
nabídky závazné.  

VII. Požadavky na zpracování nabídky 

1. Nabídka bude předložena písemně v jednom originále a v jedné kopii, v listinné podobě a v českém 
jazyce. 

2. Dodavatel použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávacích 
podmínek. 

2.1 Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu účastník použije přílohu č. 2 těchto zadávacích 
podmínek. 

2.2 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 
(kapitol). Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. 

2.3 Doklady, jimiž dodavatel prokazuje kvalifikaci – specifikovány v  článku III. těchto zadávacích 
podmínek. 

2.4 Návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou č. 1 
těchto zadávacích podmínek.  

2.5 Prohlášení dodavatele o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 těchto zadávacích 
podmínek. Prohlášení bude doloženo v originále s podpisem oprávněné osoby, a to stanoveným 
způsobem (oprávnění k podpisu – viz čl. II. těchto zadávacích podmínek). 

2.6 V případě společné účasti dodavatelů bude v nabídce doloženo, že všichni dodavatelé 
podávající společnou nabídku, ponesou odpovědnost společně a nerozdílně.  

2.7 CD/DVD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy vč. příloh) a tabulkové 
části nabídky v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS 
Excel. 

VIII. Lhůta, způsob a místo podání nabídek 

1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 18. 6. 2018 do 14:00 hod.  

2. Způsob a místo podání nabídek: nabídka dodavatele bude doručena v uzavřené obálce opatřené 
adresou dodavatele a označené: Veřejná zakázka – „Upgrade a rozšíření diskové kapacity 
primárního datového úložiště“ - neotvírat! na adresu: 

Magistrát města Ostravy 
odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

nebo osobně tamtéž, kancelář č. 226, 2. poschodí, tel. +420 599 443 051, v pracovních dnech: 
pondělí až čtvrtek od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. a pátek od 8:00 hod. do 
11:30 hod. 

IX. Otevírání nabídek 

Otevírání nabídek se uskuteční dne 18. 6. 2018 v 14:00 hod. na adrese zadavatele v zasedací místnosti 
č. 222, II. patro, Magistrát města Ostravy. 

Při otevírání nabídek jsou oprávněny být přítomny tyto osoby: zástupci zadavatele, nejvýše jeden 
zástupce každého účastníka. 

X. Další podmínky a požadavky zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 104 zákona před uzavřením smlouvy předložit zadavateli 
podle § 86 odst. 3 zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly 
v zadávacím řízení předloženy.  

3. V případě, že nelze zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele podle § 122 odst. 4 
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zákona, je vybraný dodavatel povinen na základě písemné výzvy zadavatele předložit před uzavřením 
smlouvy: 

 3.1 výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích, nebo 

 3.2 identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a doklady, z nichž vyplývá 
vztah těchto osob k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:  

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

4. Nepředložení dokladů a informací dle výše uvedených bodů 2 a 3 je důvodem k vyloučení 
vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.  

5. Zadavatel ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučí vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, 
pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, to znamená, 
že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové 
společnosti nemá vydány výlučně zaknihované akcie. 

6. Pokud pro účely definování standardů navržených položek je v dokumentaci uveden přímý nebo 
nepřímý odkaz na typ výrobku, katalogové číslo, název či jinou obdobnou specifikaci, není tím dána 
povinnost dodavatele zahrnout do své nabídky tento konkrétní výrobek. Zadavatel výslovně připouští 
u každého takového odkazu použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, a to v těch 
případech, kdy dodavatel prokáže, že nabízené dodávky, služby či stavební práce splňují 
„rovnocenným“ způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami, případně splňují stanovené 
požadavky na výkon nebo na funkci. 

XI. Přílohy zadávacích podmínek 

 Požadavky na obsah smlouvy – příloha č. 1 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Prohlášení účastníka o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 

 Seznam významných dodávek – příloha č. 4 

 Seznam techniků – příloha č. 5 
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