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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

Dodávka služeb certifikační autority 

 

Ing. Martin Tauchen, MBA 

+420 377 103 639 Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h 
Zodpovědná 
osoba: 

tauchen@fnplzen.cz 

 

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu: Dodávka služeb certifikační autority. 
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele 
 

Název  Fakultní nemocnice Plzeň 
Zadavatel 

Sídlo  Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99 

Zastoupený Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka  

Kontaktní osoba    Ing. Martin Tauchen, MBA     

Telefon  +420 377 103 639 
Kontaktní 
údaje 

E-mail  tauchen@fnplzen.cz 

 

2. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem zakázky je poskytování služeb certifikační autority v období prosinec 2011 - prosinec 2012, a 

to:  

1. Vydání 900 ks zaměstnaneckých kvalifikovaných certifikátů v průběhu prosince 2011. 

2. Vydávání nových a obnovovaných zaměstnaneckých kvalifikovaných certifikátů v průběhu roku 2012 

3. Dodávka odpovídajícího počtu vhodných datových nosičů certifikátů - USB Token, včetně ovladačů 
do prostředí MS Windows XP/Vista/7, event. ovládacího SW.  
Požadavky na nosiče:  
• připojení do USB portu 
• možnost přenášení mezi jednotlivými počítači, včetně notebooků 
• uložení certifikátu na tokenu bez možnosti exportu 
• certifikát povinně chráněn pinem 
• technologické řešení musí být certifikováno v souladu s platnou legislativou České republiky 

4. Zřízení registrační autority obsazené 4 operátory v sídle zadavatele, včetně vyškolení 5 pracovníků 
zadavatele, do 1 týdne od vyhlášení výsledků VZ.  

5. Výjezd mobilní autority do sídla zadavatele na požádání. 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.500.000,- Kč bez DPH (1.800.000,- Kč s DPH). 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 

Termín zahájení plnění zakázky: 1.12.2011 

Termín ukončení plnění zakázky: 31.12.2012 

Místo plnění Pracoviště SIS, FN Plzeň 

 

5. Způsob prokázání kvalifikace 
Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k 

prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Čestná prohlášení musí být podepsána 
statutárním orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí byt originál nebo úředně ověřená 
kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění 
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těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, písm. a) a d) 

5.1. Základní kvalifikační předpoklady 
Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 53 odst. 

1 zákona. Uchazeč prokazuje splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení ve 
smyslu § 62 odst. 2 zákona. 

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán dle § 54 zákona, písm. a), 

b) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních 
právních předpisů dle § 54 zákona, písm. d), a to doklad o udělení akreditace k působení jako 
akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb. v platném 
znění 

6. Požadovaná struktura nabídky 
Uchazeč ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků: 

a) Identifikační údaje uchazeče. 

b) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona. (odstavec 5.1. této 
výzvy) 

c) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54, písmene a) a d) zákona. 
(odstavec 5.2. této výzvy) 

d) Prokázání splnění dalších požadavků zadavatele (odstavec 6 této výzvy)  

e) Nabídková cena v členění dle odstavce 9 této výzvy. (vyplněný soubor 
VZMR_CA_201111_Detailni_rozpis_ceny.xls přiložte k nabídce též elektronicky na datovém 
nosiči) 

f) Návrh smlouvy o poskytování služeb popsaných v odstavci 2 podepsaný uchazečem (návrh 
smlouvy ve formátu MS Word přiložte k nabídce též elektronicky na datovém nosiči) 

g) Další dokumenty dle uvážení uchazeče 

7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
Každý uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena na emailovou adresu zodpovědné osoby, 
která je uvedena na titulní stráně této výzvy. Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti o dodatečné 
informace. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem 
zájemcům, kteří byli osloveni výzvou nebo kterým byla výzva poskytnuta. Zároveň Zadavatel uveřejní 
dodatečné informace a odpovědi na dotazy na svých webových stránkách. 

8. Hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kritériem je celková výše nabídkové ceny bez DPH za celé období plnění. 
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9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
Cenu vyplňte do tabulky uvedené v souboru detailni_rozpis_ceny.xls. V případě potřeby je možno tabulku 

doplnit o další řádky. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady, související s plněním předmětu veřejné 
zakázky dle bodu 2. této výzvy. 

  

10. Lhůta pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena 28.11.2011, do 09.00 hod. Splněním uvedeného 

termínu se rozumí doručení na adresu uvedenou v odstavci 13. této výzvy. 

 

11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni 
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázání, činí 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po 

skončení lhůty pro podání nabídek. 
 

12. Požadavky na zpracování a předložení nabídky 
Nabídka zájemce bude zpracována v písemné formě v českém jazyce (v jednom originálním vyhotovení) 

v rozsahu této výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka bude předána 
v tištěné formě a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy pevným sešitím. 

Uchazeči podají nabídku v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označeném: 

• názvem zakázky a  

• nápisem „NEOTEVÍRAT“ 

• přesnou identifikací uchazeče. 

Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou nabídku 
zaslat doporučeně. 

 

13. Způsob a místo pro podání nabídek 
Nabídku zájemce může poslat poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň, Inspekční odbor, alej 

Svobody 80, 304 60 Plzeň, nebo doručit osobně na stejnou adresu v pracovních dnech, pondělí až pátek, od 
7:00 do 15:00 hodin, tak aby byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání uvedené v bodě 
10. této výzvy. Osobní předání je vhodné předem telefonicky dohodnout s přijímající osobou Ing. Petrem 
Kozákem, tel. 377 103 661. 

 

14. Obchodní podmínky 
Zadavatel neposkytne uchazeči zálohu. Úhradu Zadavatel provede v české měně. Splatnost faktur 

(účetních dokladů) je stanovena na 60 dnů od doručení. 

Účetní doklady (typu faktur) musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je ve 
lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

Výše uvedené obchodní podmínky budou zakotveny v návrhu smlouvy o poskytování služeb, který 
předloží uchazeč spolu s nabídkou. 

Zájemce souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. 
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15. Práva Zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

a) odmítnout všechny předložené nabídky; 

b) zrušit zadávací řízení; 

c) nevracet podané nabídky; 

d) upřesnit podmínky zakázky; 

e) vyloučit ze soutěže uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady; 

f) vyloučit ze soutěže uchazeče, který nesplnil další požadavky zadavatele; 

g) ověřit si informace, uvedené uchazečem v nabídce; 

h) vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě; 

i) uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se Zadavatelem; 

j) výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo 
jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění; 

k) uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži. 

 

16. Přílohy 
1. Detailní rozpis ceny 
 

V Plzni dne 16.11.2011 

 

 

 

 

 

                  

 

                  …………………………….. 

Ing. Martin Tauchen, MBA 

Vedoucí Odboru SIS 

 FN Plzeň 


