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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
 

Název veřejné zakázky: 

 

Zabezpečení provozu a podpory informační infrastruktury a výpočetní techniky ČAZV  

 

Informace o veřejné zakázce a zadavateli: 

 

Typ veřejné zakázky:  Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu Zákona o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen VZ). 

V souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) není 

tato veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) 

zadávána postupem podle ZZVZ. 

Zadavatel: Česká akademie zemědělských věd, příspěvková organizace 

Ministerstva zemědělství (dále jen ČAZV) 

Druh zadávacího řízení:  Forma otevřené výzvy v souladu s Vnitřní směrnicí České 

akademie zemědělských věd pro zadávání veřejných zakázek č. j. 

00719/2020. 

Informace o ČAZV:  ČAZV je malá organizace (14 zaměstnanců, do 20 počítačů). 

ČAZV je poradním orgánem Ministerstva zemědělství v oblasti 

vědy, výzkumu a vzdělávání. Je vydavatelem 11 vědeckých 

časopisů a pracuje s redakčním systémem (spravován 

dodavatelsky). Správa organizace je řízena zákony, vyhláškami 

a směrnicemi.  

Výsledek VZ:  Uzavření servisní smlouvy o dílo na dobu neurčitou (vzor 

smlouvy je přílohou č. 1 této dokumentace) 

Druh plnění:  Služba 

 

Cílem VZ je uzavření servisní smlouvy o dílo v oblasti služeb a zabezpečení provozu, rozvoje 

a podpory informační infrastruktury a výpočetní techniky ČAZV. 

 

 

Obecné podmínky účasti:  

 

Základní způsobilost: 

Základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ prokáže dodavatel čestným prohlášením 

o splnění základní způsobilosti, jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 

 

Profesní způsobilost: 

Profesní způsobilost prokáže dodavatel prostou kopií výpisu z Obchodního rejstříku ne starší 

90 dnů nebo kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci. 

 

Zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 

inovací ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ: 

- Sociálně odpovědné zadávání: dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude 

povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních 
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předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování 

a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový 

dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový 

dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních 

podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. 

Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení k sociálně 

odpovědnému plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři, který tvoří 

přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást 

nabídky samostatně uloženou přílohou smlouvy. 

 

- Environmentálně odpovědné zadávání: dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, 

bude povinen při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby minimalizoval vznik 

odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky. 

Vybraný dodavatel bude dále povinen při výkonu administrativních činností 

souvisejících s plněním veřejné zakázky používat, je-li to objektivně možné, 

recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění 

povinnosti dle předchozí věty je takový dodavatel povinen při tisku dokumentů používat 

papíry se zvláštní certifikací a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce přímo 

od výrobce zařízení nebo se zvláštní certifikací. Další podmínky týkající se této 

povinnosti jsou vymezeny zněním smlouvy. 

 

Předmět nabídky VZ: 

 

Předmětem nabídky smlouvy o dílo v oblasti služeb a zabezpečení provozu, rozvoje a podpory 

informační infrastruktury a výpočetní techniky je: 

- Poskytování poradenské činnosti v oblasti výpočetních systémů a rozvoje informačních 

technologií pro jejich pořizování. 

- Poskytování zaškolovacích služeb na pořízená zařízení, i když jsou pořízena od 3. 

strany, včetně dodání technických informací a pomocí s jejich konfigurací - po 

vzájemné dohodě. 

- Provádění výkonů v oblasti systémového provozu, a to zejména správy serverů 

a pracovních stanic uživatelů, zabezpečení dat dle koncepce odběratele specifikované 

zejména v zákonu č. 181/2014 Sb. (Zákon o kybernetické bezpečnosti). 

- Provádění výkonů v oblasti správy tisku a tiskových řešení.  

- Podpora při zajišťování správy sítě LAN i WAN, přístupů uživatelů, bezpečnosti 

a profilů, včetně uživatelské podpory a servisu. 

- Poskytování technologických a informačních služeb při tvorbě programových produktů, 

při zavádění nových technologií a softwarů, konfigurací, změn či instalací. 

- Podpora včetně parametrizace a úprav výpočetních systémů v souvislosti se spisovou 

službou ICZ, podatelny, práce s datovou schránkou. 

- Podpora při instalaci aplikačního softwaru a ostatních uživatelských aplikací 

používaných ČAZV pro rozpočty, účetnictví, mzdy, finančnictví, vedení kontrol a další 

činnosti. 

 

 

Požadavky odběratele: 

 

- Požadujeme, aby dodavatel uvedl kontakt na svoje servisní středisko minimálně 

v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo, na které se budou zadávat požadavky 

ČAZV a bude se sledovat jejich plnění a součinnost s ČAZV. 
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- Požadované činnosti bude dodavatel provádět na pracovišti odběratele na adrese 

Slezská 7, Praha a vzdálenou správou. 

- Požadovaný výkon bude prováděn podle potřeb odběratele. Dodavatel se zavazuje 

zahájit práce na odstraňování vad nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení v rámci 

pracovní doby. Pracovní doba dodavatele: pondělí až pátek 8 – 16:30 hodin. 

- Dodavatel se zavazuje veškeré informace získané u odběratele považovat za důvěrné 

a dále se zavazuje zachovávat o nich mlčenlivost. 

- Dodavatel se zavazuje provádět instalace uživatelských programů dle požadavků 

odběratele. 

- Dodavatel bude sledovat a aktualizovat klíčové Servis Packy operačního systému, 

aktualizovat antivirový program, popř. na vyžádání i jiné než klíčové aplikace, vše dle 

možností sledování odběratele.  

- Dodavatel nese odpovědnost za ztrátu dat při zásahu podle této smlouvy pod smluvní 

pokutou. 

 

Požadavky zpracování cenové nabídky:  

I. 

paušál Kč / 

měsíc    

II. 

počet 

hodin 

v paušálu 

III. 

cena 1 hodiny práce nad rámec 

paušálu 

IV. 

Cestovní náklady 

v rámci pracovní 

doby 

mimo pracovní 

dobu 

Cena 

bez 

DPH 

Cena 

s 

DPH 

Doplnit 

počet 

hodin 

zahrnutých 

v měsíčním 

paušálu 

Cena 

bez DPH 

za 

hodinu 

práce  

Cena 

s DPH 

za 

hodinu 

práce 

 Cena 

bez DPH 

za hodinu 

práce 

Cena 

s DPH 

za 

hodinu 

práce 

Cestovní 

náklady 

obsažené 

v 

paušálu 

Cestovní 

náklady 

mimo 

paušál 

bez 

DPH 

Cestovní 

náklady 

mimo 

paušál s 

DPH 

  

V případě nevyčerpání těchto hodin v běžném měsíci požadujeme, aby se nevyčerpané hodiny 

přesouvaly do dalšího měsíce. Za nevyčerpané hodiny může odběratel čerpat jakékoliv výkony 

nebo zásahy související s předmětem činnosti dodavatele.  

- Požadujeme, aby se nevyužité hodiny převáděly alespoň v rámci 3 měsíců.  

- Požadujeme, aby odpracované hodiny byly účtovány na základě pracovních listů 

pracovníků dodavatele odsouhlasených odpovědným zástupcem odběratele. 

 

Požadavky na odborné znalosti a reference: 

 

Požadujeme odbornou znalost/zkušenost pro každou z níže uvedených položek na dodávku, 

instalaci a správu: 

- Cisco sítě LAN, WAN (Switche, Routery, ASA firewally, VPN) 

- Pracovní stanice s MS Windows 10, MS Office 2010 Std a Pro, MS Office 2013 Std   

- Aplikační Sharepoint včetně služeb Office 365, MS Teams a OneDrive 

- Správa licence Adobe Cloud 
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Doplňující odborné znalosti na správu: 

- spisové služby ICZ e-spis (LITE) 

- mzdový systém OK mzdy 

- podpůrné webové aplikace (např. Grammarly) 

 

Doba a místo plnění: 

 

Místo plnění: Česká akademie zemědělských věd, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

Doba plnění: smlouva na dobu neurčitou 

 

Předpokládaná hodnota nabídky: 

 

Předpokládaná hodnota nabídky je 960.000 Kč bez DPH (plnění na 48 měsíců) 

 

Kritéria hodnocení nabídky: 

 

Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně z přidané 

hodnoty (DPH) a cena v Kč vč. DPH. Pro účely hodnocení bude použita cena bez DPH – 

zadavatel je ve vztahu k plnění plátcem DPH. 

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu 

VZ. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě 

uzavření smlouvy na plnění předmětu zadavatel nepřipouští variantní řešení. V nabídce bude 

cena stanovena jako nejvýše přípustná. 

Základním kritériem pro získání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost pro zadavatele, tedy 

nejnižší celková nabídková cena bez DPH.  

 

Lhůta pro podání nabídek: 

Nabídky je možné podávat pouze osobně nebo poštou v zalepené obálce s nápisem „Veřejná 

zakázka ČAZV“ a to na kontakt: 

 

Helena Vívodová 

Sekretariát ČAZV 

Slezská 100/7 

120 00 Praha 2 

 

Termín pro podání nabídek je do 21. 5. 2021 do 16:00. Později doručené nabídky nebudou 

zařazeny do hodnocení. 

 

Závěrečná ustanovení: 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ malého rozsahu do podpisu smlouvy. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy. 

 

Konec lhůty pro podání nabídek: 21. 5. 2021 

Otevírání obálek: 24. 5. 2021 

Oznámení vybrané nabídky: do 28. 5. 2021 


