
   
 

 Výzva k podání nabídky 

Strana 1 (celkem 9) 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Poskytování služeb kvalifikovaného poskytovatele služeb 
vytvářejících důvěru v oblasti vydávání kvalifikovaných 
zaměstnaneckých certifikátů pro elektronický podpis, 

komerčních certifikátů, archivních kvalifikovaných 
elektronických časových razítek a služby ověřování 

platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu a pečetě 
a služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na 

dálku v období leden 2019 - prosinec 2019 

zadávaná v souladu s § 31 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Identifikační údaje zadavatele 

Název Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň 

IČO 00669806 

Kontaktní osoba zadavatele Mgr. Matěj Novák 

Oddělení veřejných zakázek FN Plzeň 
alej Svobody 80 
323 00 Plzeň 

Tel. +420 377 103 533 
novakma@fnplzen.cz 
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2.  Předmět veřejné zakázky 

2.1. Služby kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru v oblasti 
vydávání kvalifikovaných zaměstnaneckých certifikátů pro elektronický podpis, 
komerčních certifikátů, archivních kvalifikovaných elektronických časových razítek 

Popis současného stavu: 

Zadavatel používá cca 1100 ks USB Tokenů SCR3320 a MiniLector S-EVO s čipem Starcos 3.0, resp. 
3.5 výrobce Giesecke&Devrient, včetně obslužné aplikace (middleware) SecureStore od dodavatele 
První certifikační autorita, a.s. Kvalifikované zaměstnanecké osobní certifikáty jsou vydávány na 12 
pracovištích Registračních autorit obsluhovaných 20 operátory – zaměstnanci zadavatele. Dále 
zadavatel využívá aplikaci pro správu certifikátů splňující podmínky vyhlášky č. 259/2012 Sb., o 
podrobnostech výkonu spisové služby. 

Zadavatel připouští pro vydávání kvalifikovaných zaměstnaneckých certifikátů jak variantu dalšího 
používání stávajících, výše uvedených typů USB tokenů a čipů v majetku zadavatele, včetně 
middleware SecureStore, tak variantu přechodu na používání jiných prostředků pro bezpečné 
vytváření elektronického podpisu, resp. kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů. 
V rámci přechodu na jiný typ prostředků musí být součástí nabídky i výměna stávajících USB tokenů 
v počtu 1100 ks, dodávka middleware, který bude dodané tokeny podporovat, a dodávka aplikace pro 
správu certifikátů splňující podmínky vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby. 

 
Předmětem zakázky je:  
1. Vydání 1200 nových a obnovovaných párů kvalifikovaných zaměstnaneckých certifikátů pro 

elektronický podpis a komerčních certifikátů vydaných na jednu žádost při splnění požadavků 
uvedených v bodech 2 – 4. 

2. Zadavatel požaduje, aby uchazeč zajistil vydání prvotních zaměstnaneckých certifikátů jako páru 
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis a komerčního certifikátu v rámci jedné žádosti 
s tím, že komerční certifikát bude mít v rozšířených položkách certifikátu uvedeny vlastnosti  ms-
SmartCardLogon a TLS Web client authentication a Universal Principal Name bez nutnosti toho, 
aby žadatel o certifikát musel ručně tuto vlastnost vybrat. 

3. Zadavatel požaduje, aby uchazeč zajistil obnovu/vydání následných kvalifikovaných certifikátů pro 
elektronický podpis tímto způsobem: využitím e-mailové zprávy o končící době platnosti 
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis držitel certifikátu vygeneruje žádost o vydání 
následného kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis a současně naprosto automaticky i 
žádost o vydání komerčního certifikátu se stejným naplněním položek (titul před a za, jménem, 
příjmením, e-mailovou adresou, Položkou O=Organizace, Položkou Title=osobní číslo 
zaměstnance) i heslem pro zneplatnění jako u kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis. 
Navíc budou u komerčního certifikátu defaultně zatrženy vlastnosti ms-SmartCardLogon, TLS 
Web client authentication a Universal Principal Name (email). 

4. Již vydaný pár kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis a komerčního certifikátu 
vydaných v rámci jedné žádosti bude obnoven opět jako pár kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronický podpis a komerčního certifikátu v rámci jedné žádosti s naplněním položek adekvátně 
bodu 3. 

5. Vydání 100 nových a obnovovaných komerčních certifikátů při splnění požadavků uvedených v 
bodu 6. 

6. Zadavatel požaduje, aby uchazeč zajistil obnovu/vydání následných komerčních certifikátů tímto 
způsobem: využitím e-mailové zprávy o končící době platnosti komerčního držitel certifikátu 
vygeneruje žádost o vydání následného komerčního certifikátu. Komerční certifikát bude mít 
v rozšířených položkách certifikátu uvedeny vlastnosti  ms-SmartCardLogon a TLS Web client 
authentication a Universal Principal Name bez nutnosti toho, aby žadatel o certifikát musel ručně 
tuto vlastnost vybrat. 
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7. Dodání 200 ks nových USB Tokenů včetně ovládacího SW při splnění níže uvedených vlastností:  

 připojení do USB portu 

 možnost přenášení mezi jednotlivými počítači, včetně notebooků 

 data pro vytváření elektronických podpisů jsou generována kvalifikovaným prostředkem bez 
možnosti exportu 

 operace s daty pro vytváření elektronických podpisů vyžadují zadání PIN kódu 

 automatické mazání certifikátů v tokenu po vypršení nastavené lhůty (nastavit 400 dní) 

 garance životnosti tokenu min. po dobu 6 let s garancí bezplatné výměny tokenu formou 
reklamace při nefunkčnosti po celou dobu trvání smlouvy 

8. Nosič splňuje požadavky na kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů 
definované nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o 
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS); uchazeč je povinen tuto skutečnost doložit předložením 
jednoho z následujících dokladů (buď dle bodu a) nebo dle bodu b)): 

a) Doklad o provedeném hodnocení kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických 
podpisů podle standardu CWA 14169 – Secure signature-creation device na úroveň EAL 4+, a 
to licencovanou zkušební laboratoří na shodu s jedním z těchto profilů: 

 Protection Profile - Secure Signature-Creation Device Type 1, Version 1.05 (BSI-PP-0004-
2002) 

 Protection Profile - Secure Signature-Creation Device Type 2, Version 1.04 (BSI-PP-0005-
2002) 

 Protection Profile - Secure Signature-Creation Device Type 3, Version 1.05 (BSI-PP-0006-
2002). 

b) Doklad o provedeném hodnocení kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických 
podpisů podle standardu EN 419 211-1 – Protection profiles for secure signature creation 
device na úroveň EAL4 augmented with AVA_VAN.5 licencovanou zkušební laboratoří na 
shodu s jedním z těchto profilů: 

 EN 419 211-2 (BSI-CC-PP-0059-2009) 

 EN 419 211-3 (BSI-CC-PP-0075-2012) 

 EN 419 211-4 (BSI-CC-PP-0071-2012) 

 EN 419 211-5 (BSI-CC-PP-0072-2012) 

 EN 419 211-6 (BSI-CC-PP-0076-2013). 

9. Uchazeč zajistí ověření, zda je soukromý klíč ke konkrétnímu kvalifikovanému certifikátu pro 
elektronický podpis vygenerován na dodaném kvalifikovaném prostředku pro vytváření 
elektronických podpisů, a v případě, že ano, zajistí vložení položky QCStatements s naplněním id-
etsi-qcs-QcSSCD (OID 0.4.0.1862.1.4) do rozšiřujících položek certifikátu. 

10. Dodání aplikace pro správu certifikátů splňující podmínky vyhlášky č. 259/2012 Sb., o 
podrobnostech výkonu spisové služby 

11. Provozování 12 pracovišť registračních autorit obsazených max. 24 operátory v sídle zadavatele, 
včetně potřebného HW a vyškolení event. nových operátorů RA (fluktuace).  

12. Výjezd mobilní autority do sídla zadavatele na požádání. 

13. Dodání balíku 1 mil. ks archivních kvalifikovaných elektronických časových razítek (dále jen 
„razítek“) při splnění požadavků uvedených v bodech 14 – 21, přičemž náklady na realizaci těchto 
požadavků budou zahrnuty do ceny balíku razítek. 

14. Pro vydávání razítek stanovuje zadavatel tyto parametry: 
a) SLA 99,95 v režimu 365 x 24 (do této doby nebudou započítány plánované odstávky 

nahlášené minimálně 7 dní předem); celková nedostupnost za rok tak činí max 4 hod 22 min 
b) Plánované odstávky systému musí být smluvně garantovány mimo pracovní dny 
c) Maximální garantovaná doba nepřetržité nedostupnosti činí 30 min 
d) Minimální garantovaná propustnost činí 30 ks razítek/s. 

15. Z bezpečnostního hlediska zadavatel požaduje, aby autentizace žadatele o razítko u serveru TSU 
byla prováděna komerčními osobními nebo serverovými certifikáty nebo jménem a heslem.    
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16. Zadavatel požaduje zajistit důvěryhodnost dokumentů (v souladu s požadavky zákona č. 
297/2016 Sb.) opatřených kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem; uchazeč zajistí 
pravidelné přerazítkování (tzv. archivaci) vydaných razítek pro zadavatele tak, aby každé razítko 
vydané po datu uzavření smlouvy bylo plně ověřitelné po dobu 10 let od jeho vydání (např. pokud 
platnost elektronické značky/pečetě kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, 
kterým je razítko podepsáno, činí 5 let, zajistí uchazeč ověřitelnost dokumentu vydáním prvotního 
a minimálně dvou následných zřetězených razítek). Zadavatel dále požaduje, aby všechna 
vydaná razítka (prvotní i zřetězená) ukládal a spravoval uchazeč ve svých interních systémech, 
bez nutnosti interakce uživatelů. 

17. Cena všech následných zřetězených razítek k původnímu razítku musí být vyjádřena v jednotkové 
ceně prvotního razítka. 

18. Zadavatel požaduje po uchazeči realizovat a zpřístupnit webovou aplikaci pro ověření stavu 
razítka (platné, bylo/nebylo přerazítkováno, stažení razítka i všech dalších zřetězených razítek). 
Realizaci webové aplikace požaduje zadavatel předvést na výzvu zadavatele nejpozději do 5 
pracovních dnů. Nepředvedení nebo neúspěšné předvedení je důvodem pro neuzavření smlouvy. 

19. Zadavatel požaduje po uchazeči zpřístupnění statistik odběru razítek po jednotlivých uživatelích 
autentizujících se komerčními certifikáty, buď formou vzdáleného přístupu do interního systému 
uchazeče, nebo zasíláním statistik dohodnutým způsobem v dohodnutém formátu. 

20. Zadavatel požaduje po uchazeči zřízení testovacího prostředí. 

21. Zadavatel požaduje po uchazeči umožnit testování odběru razítek v ostrém prostředí. 

2.2. Služba ověřování platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu a pečetě 

22. Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru zajistí poskytování Kvalifikované služby 
ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí (dále společně „podpisu“) 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES 
(eIDAS), konkrétně článků 32, 33 a 40, pro 2000 dokumentů měsíčně. 

23. Vzhledem k tomu, že dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, může být při úkonu, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu 
podepisujícímu použit uznávaný elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis, zajistí 
kvalifikovaný poskytovatel i ověřování platnosti uznávaného elektronického podpisu. 

24. Služba bude koncipována jako komponenta pro ověření platnosti podpisů instalovaná v prostředí 
Zadavatele a volaná spisovou službou/DMS systémem. Služba ověření bude ověřovat dokumenty 
ve formátech PAdES a CAdES B-B a B-T (CAdES v interní i externí verzi) a XAdES B-B a B-T 
podle Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/1506. Výstupem bude stav ověření 
(platný/neplatný podpis, nelze ověřit, důvod, proč nelze ověřit nebo proč je podpis neplatný), čas, 
ke kterému se ověřovalo, zdroj času (čas obdržení požadavku, časové razítko, parametr zadaný 
uživatelem, data, na základě kterých bylo ověření provedeno, legislativní typ podpisu, zda je 
certifikát na QESCD). Ověření bude mít charakter elektronicky podepsaného XML protokolu  on-
line zasílaného zpět do prostředí zadavatele. PDF verze protokolu bude dostupná na vyžádání. 

25. Ověřována bude platnost podpisu či podpisů v daném dokumentu. XML protokol bude obsahovat 
tabulkovou strukturu vážící se k jednomu podpisu a struktur bude tolik, kolik bude v dokumentu 
podpisů (XML protokol je vždy jeden pro jeden dokument). 

26. Budou ověřovány podpisy založené na certifikátech vydaných kvalifikovanými poskytovateli služeb 
vytvářejících důvěru uvedených na EUTL, resp. kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis. 
V případě, že některý poskytovatel sice je uveden na EUTL, ale není možné dohledat validační 
data, bude podpis ověřen jako „nelze rozhodnout“. 

27. Ověřovány budou i podpisy založené na již expirovaných certifikátech, a to i tehdy, pokud 
je v dokumentu již expirované časové razítko. To znamená, že ověření takového podpisu nebude 
odmítnuto, ale ověření proběhne s výsledkem, že podpis je neplatný a bude standardně vystaven 
protokol o ověření. 

28. Pro službu ověřování platnosti podpisů v režimu 365 x 24 je stanovena min. dostupnost služby 
(SLA) 99,95 %, tj. celková nedostupnost služby činí 0,1825 dne, tj. 4 hodiny, 22 minut a 48 
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sekund/rok. Do této doby nebudou započítány plánované odstávky nahlášené minimálně 7 dní 
předem. Maximální garantovaná doba nepřetržité nedostupnosti činí 30 min. Jakékoli plánované 
odstávky systému budou realizovány mimo pracovní dny. Minimální garantovaná propustnost činí 
500 ks ověření/min. 

2.3. Služba vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku 

29. Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru zajistí poskytování služby vytváření 
kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS), konkrétně bodem 52 
recitálu, články 29 a 39, body 3 a 4 Přílohy II a Přílohy III. Takto bude vytvořeno cca 40.000 
pečetí/měsíc. 

30. Služba bude využívat QSealCD zařízení uvedené na seznamu vedeném Evropskou komisí: 
„Compilation of Member States notification on SSCDs and QSCDs“ 
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds 

31. Data pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí bude spravovat kvalifikovaný 
poskytovatel služeb vytvářejících důvěru jménem pečetící osoby, tj. zadavatele. Na 
QSealCD/HSM modulu v prostředí kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru 
bude uložen privátní klíč pečetícího certifikátu (kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť), 
k jehož použití se využije komerční autentizační certifikát. V prostředí zadavatele bude instalována 
komponenta, která zasílá do prostředí kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru 
požadavky na opečetění (hash dat, nikoli obsah dokumentu) a zpět budou vrácena data, jež 
komponenta použije pro vytvoření opečetěného dokumentu, případně vytvoření externí pečetě. 

32.  V rámci pečetění dokumentu musí být možné připojit kvalifikované elektronické časové razítko 
vydávané časovou autoritou uchazeče. 

33. Služba musí podporovat formáty podpisu/pečetě podle Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
č. 2015/1506, tj. PAdES a CAdES B-B a B-T (CAdES v interní i externí verzi) a XAdES B-B a B-T 
ve variantě enveloped. 

34. Pro službu vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku v režimu 365 x 24 je 
stanovena min. dostupnost služby (SLA) 99,5 %, tj. celková nedostupnost služby činí 1,825 dne, 
tj. 1 den, 19 hod. a 48 min/rok. Do této doby nebudou započítány plánované odstávky nahlášené 
minimálně 7 dní předem. Maximální garantovaná doba nepřetržité nedostupnosti činí 120 min. 
Jakékoli plánované odstávky systému budou realizovány mimo pracovní dny. Minimální 
garantovaná propustnost činí 30 ks vytvořených pečetí/min. 

Variantní nabídky 

Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí uchazeče, který předložil více 
nabídek.  
Podání variantních nabídek není přípustné. Zadavatel vyloučí uchazeče, který předložil variantní 
nabídku.  
 
Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky včetně opce je 1.500.000,- Kč bez DPH 
(1.815.000,- Kč s DPH).  
 

3.  Doba trvání a místo plnění zakázky  

Termín zahájení plnění zakázky: 1. 1. 2019 

Termín ukončení plnění zakázky: 31. 12. 2019 

Místo plnění 
Pracoviště v obou areálech FN Plzeň 
+ sídlo uchazeče 

 

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds
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4.  Kvalifikace 

Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky. Zadavatel 
může vyloučit uchazeče, který neprokáže splnění kvalifikačních kritérií. 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost dle čl. 4.1 této Výzvy, 
b) prokáže profesní způsobilost dle čl. 4.2 této Výzvy, 
c) prokáže technickou kvalifikaci dle čl. 4.3 této Výzvy. 

4.1. Základní způsobilost 

Způsobilý podle § 74, odst. 1 zákona je dodavatel, který: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný 
čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, podvod, 
úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z 
trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, zneužití informace a 
postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 
soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy 
při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně 
nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 
trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy 
úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobné trestné 
činy podle právního řádu země sídla dodavatele. 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 podmínku podle první věty 
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, musí podmínku podle věty první splňovat také vedoucí pobočky 
závodu; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění; 

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; 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele 

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti čestným prohlášením, nebo doklady 
dle § 75 odst. 1 zákona. 

4.2. Profesní způsobilost 

Dodavatel prokáže dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

Dále dodavatel dle § 77, odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením 
dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Zadavatel 
požaduje minimálně živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: služby v oblasti administrativní 
správy, služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, péče o spisový 
materiál – poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu. 
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4.3. Technická kvalifikace 

Zadavatel dále požaduje k prokázání schopnosti plnění zakázky Uchazečem předložení 
Rozhodnutí ministerstva vnitra ČR k působení Uchazeče jako kvalifikovaného poskytovatele služeb 
vytvářejících důvěru k jednotlivým službám vytvářejícím důvěru dle požadavků Zadavatele. 

4.4. Doklady k prokázání kvalifikace 

Doklady k prokázání splnění kvalifikace předkládá dodavatel v nabídce v originálu, ověřené kopii nebo 
kopii. Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné 
zakázky ve smyslu § 87 zákona, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů  
dle § 228 zákona nebo platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných 
dodavatelů dle § 233 a násl. zákona v rozsahu uvedeném na certifikátu.  

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 

5.  Obchodní podmínky 

Množství certifikátů (1200/rok) a tokenů (200/rok) uvedené výše je stanovené jako orientační, stejně 
jako množství elektronicky podepsaných/opečetěných dokumentů, u nichž bude ověřovat platnost 
(2.000/měsíc), a množství vytvářených kvalifikovaných elektronických pečetí (40.000/měsíc). Uvedené 
počty v žádném případě neznamenají závazek zadavatele k jejich odebrání, ani uchazeče k jejich 
fakturaci. Množství certifikátů, tokenů a dalších odebraných služeb může být nižší nebo i vyšší, než je 
uvedeno výše. V současné době zadavatel čerpá balík archivních kvalifikovaných časových razítek 
zakoupený v roce 2018. Po jeho vyčerpání je oprávněn buď zakoupit další balík/y 1 mil. razítek nebo 
balík menší nebo může do konce poptávaného období, tedy do 31.12.2019, odebírat razítka průběžně 
bez zakoupení dalšího balíku. V tom případě bude uchazeč fakturovat skutečně odebraná razítka 
spolu s certifikáty a tokeny. Ve všech 3 případech bude uchazeč účtovat cenu razítka, která bude 
shodná s cenou razítka uvedenou v nabídce pro balík 1 mil. razítek.  

Využívání služby ověřování platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu a pečetě zahájí 
zadavatel od 1.1.2019. Předpokládaný počet ověření je velice hrubým odhadem, proto zadavatel 
požaduje, aby součástí nabídky byla i tabulka cen ověření, pokud má tato služba různou cenu 
v různých množstevních pásmech. 

Využívání služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku plánuje zadavatel zahájit 
v průběhu 1. pololetí 2019. Předpokládaný počet pečetí je opět velice hrubým odhadem, proto 
zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byla i tabulka cen služby, pokud má tato služba různou 
cenu v různých množstevních pásmech. Pokud je s využíváním služby spojen i paušální měsíční 
poplatek, požaduje zadavatel, aby tento byl fakturován pouze v měsících, v nichž byla tato služba 
alespoň 1x použita. 

Celková cena zaplacená zadavatelem za zakázku nesmí překročit celkovou cenu uvedenou 
v nabídce. Množství odebraných certifikátů,  tokenů a časových razítek nemá žádný vliv na jejich 
cenu.To znamená, že zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých 
dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních, potřeb bez penalizace či jiného postihu ze 
strany uchazeče. U služby ověřování platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu a pečetě a 
služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku je uchazeč oprávněn fakturovat částky 
odpovídající danému množstevnímu pásmu uvedenému v nabídce. 

Úhradu Zadavatel provede v české měně ve měsíčních platbách na základě faktur vystavených 
Uchazečem vždy po skončení kalendářního měsíce. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena 
na 30 dnů od doručení. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající 
náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat jej 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 doplněného či opraveného dokladu. 
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Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění předmětu zakázky, včetně nákladů na 
dopravu a čas strávený na cestě při implementaci nabízeného řešení. 

Uchazeč svojí účastí v poptávkovém řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího 
smluvního vztahu. 

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel zveřejní smlouvu o dílo s vybraným uchazečem v Registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vč. osobních údajů v ní uvedených podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019, smlouva nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  

Místem plnění jsou pracoviště v obou areálech FN Plzeň a sídlo uchazeče. 

6.  Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje, aby plnění předmětu zakázky dle bodů 1 až 34 článku 2 této výzvy zajistil 
uchazeč (kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru) sám v rámci služeb poskytovaných 
svými zaměstnanci. Využití poddodavatele pro jakoukoli část předmětu veřejné zakázky Zadavatel 
nepřipouští. 

7.  Hodnocení nabídek 

Jediným hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky je celková výše 
nabídkové ceny včetně DPH, zpracovaná dle přílohy č. 1 této Výzvy.  

8.  Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro doručení nabídek 7. 12. 2018, 9:00 

Adresa pro podání nabídek 
  

Fakultní nemocnice Plzeň 
Mgr. Matěj Novák 
alej Svobody 80 
323 00 Plzeň 

 

Nabídky se podávají písemně v listinné formě, v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, identifikací dodavatele a nápisem „NABÍDKA“ a „NEOTEVÍRAT“. 

Nabídky lze podat osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

Osobně lze předat nabídku v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin. Místem osobního předání je 
Oddělení veřejných zakázek - kancelář č. 3-33A ve víceúčelovém objektu ve spodní části areálu 
zadavatele na výše uvedené adrese (GPS 49.7605564N, 13.3828283E). Nabídky přijímá paní 
Gabriela Mašková - Marešová. Osobní předání je vhodné předem ohlásit telefonicky na čísle +420 
377103663. 

Dodavatel může podat nabídku rovněž prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
(zejména doporučenou poštovní zásilkou), ovšem tak, aby i takto podaná nabídka byla doručena 
zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy 
považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Adresa včetně určené kontaktní osoby 
pro podání nabídky je uvedena výše. 

Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek, zaslané na jinou adresu nebo předané jiným 
osobám v rámci FN Plzeň nebudou považovány za podané a v průběhu nabídkového řízení se k nim 
nepřihlíží. 
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9.  Podmínky stanovené zadavatelem pro zpracování nabídek 

Nabídka musí být podána v listinné formě a v českém jazyce. 

Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány osobou oprávněnou 
jednat za dodavatele. 

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude (včetně příloh) 
svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy a 
přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly 
v pravém dolním rohu očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1 a posledním listem 
nabídky bylo prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, v němž se 
uvede celkový počet všech listů v nabídce. 

Zadavatel žádá dodavatele o předložení nabídky vedle originálního vyhotovení i v kopii, případně 
skenu nabídky na datovém nosiči. 

9.1. Obsah nabídky 

Nabídka uchazeče musí obsahovat následující oddělené části v uvedeném pořadí: 

1. Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ) 

2. Doklady a informace, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle bodů 4.1 až 4.3 

3. Základní popis fungování registrační autority, technické parametry nabízeného tokenu a scan 
dokladu o provedeném hodnocení kvalifikovaného prostředku dle bodu 8 čl. 2 této výzvy, popis 
fungování služby ověřování platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu a pečetě a služby 
vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku dle požadavků uvedených v bodech 22 
až 34 čl. 2 této výzvy. 

4. Cenová nabídka uchazeče formou vyplněného souboru 
VZMR_CA_201811_Detailni_rozpis_ceny.xlsx 

5. Návrh smlouvy o poskytování služeb popsaných výše ve formátu MS Word, nebo návrhy 3 smluv, 
které řeší jednotlivé části zakázky: služby kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících 
důvěru v oblasti vydávání kvalifikovaných zaměstnaneckých certifikátů pro elektronický podpis, 
komerčních certifikátů, archivních kvalifikovaných elektronických časových razítek, služby 
ověřování platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu a pečetě a služby vytváření 
kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku. Do nabídky uchazeč vloží text smlouvy/smluv, 
který/é musí být podepsán/y oprávněnou osobou. Návrh smlouvy musí odpovídat obchodním 
podmínkám dle článku 5 této Výzvy, co do předmětu plnění pak článku 2. 

6. Další doklady prokazující naplnění podmínek této Výzvy 

9.2 Podmínky použití cizojazyčných dokumentů 

Nabídka účastníka a veškerý písemný styk i ústní komunikace účastníka se zadavatelem musí 
být v jazyce českém. Doklady předkládané v jiném než českém jazyce, musí být předloženy včetně 
překladu. To se netýká dokladů ve slovenském jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě 
pochybnosti o správnosti překladu vyžádat si předložení úředně ověřeného překladu dokladu 
do českého jazyka.  

10.  Přílohy 

1. Souboru VZMR_CA_201811_Detailni_rozpis_ceny.xlsx pro vyplnění cenové nabídky uchazeče 
 

 
 


