Výzva
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Obměna zařízení pro nativní propojení s RSA Authentication
Manager pro dvoufaktorovou autentizaci“
Veřejný zadavatel Městská část Praha 22, kterého zastupuje Vojtěch Zelenka, starosta
(dále jen „zadavatel“), zastoupený odborem kanceláře úřadu, zadává veřejnou
zakázku malého rozsahu podle ustanovení § 18 odst. 5 a § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem
„Obměna zařízení pro nativní propojení s RSA Authentication Manager pro
dvoufaktorovou autentizaci“ (dále jen „VZ“) a vyzývá k podání nabídky (dále jen
„výzva“).
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Zastupující:
Kontaktní osoba:
Tel., e-mail:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
00240915
CZ00240915
Vojtěch Zelenka, starosta
Ing. Roman Petr, MPA, tajemník
Daniel Malenovský
271 071 805, daniel.malenovsky@praha22.cz

2. Informace o VZ
Předmětem VZ je nákup odpovídající technologie nahrazující zařízení Juniper
SA2500, a to z důvodu ukončení podpory od výrobce. Nabídka musí obsahovat cenu
nejen samotného zařízení, ale také cenu za podporu NextBussinesDay výrobce v době
trvání jednoho roku. Dále musí obsahovat kalkulaci kompletních migračních prací.
Předpokládaný termín plnění VZ: říjen 2020
Předpokládaná hodnota VZ je 205 tisíc Kč bez DPH.
Požadovaná technická specifikace:
• zajištění bezpečných vzdálených přístupů do vnitřní sítě pomocí protokolu HTTPS
• možnost alespoň 25 současně připojených uživatelů
• možnost připojení sítě přes klienta (pro systémy Windows 10, MacOS X, Android,
lOS, Linux)
• možnost bezklientového přístupu na RDP, fileshare, interní webové aplikace pomocí
standardního webového prohlížeče
• nativní propojení s RSA Authentication Manager pro dvoufaktorovou autentizaci
• logování a reporting navázaných spojení

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 9. 2020 v 9 hod. Nabídky se podávají
písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky budou doručeny v uzavřených
obálkách označených slovy „NEOTEVÍRAT – Obměna zařízení pro nativní
propojení s RSA Authentication Manager pro dvoufaktorovou autentizaci“.
Obálky budou obsahovat identifikační údaje a adresy uchazečů.
Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese Nové náměstí 1250/10,
104 00 Praha 114.
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace s výjimkou čestných
prohlášení mohou být předloženy v prosté kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno
čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě
podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této
osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
Zájemce prokáže v nabídce splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
§ 53 odst. 1 zákona čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu této výzvy.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu VZ, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.

5. Údaje o hodnotících kritériích
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání VZ je ekonomická výhodnost nabídky.
6. Závazná struktura nabídky a požadavky na její zpracování
a)
Krycí list nabídky (příloha č. 1)
b)
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2)
c)
Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění či licence
d)
Nabídková cena (příloha č. 3)
Účastník je povinen v nabídce uvést, zda má být některá část veřejné zakázky plněna
prostřednictví poddodavatele a případně uvést identifikační údaje každého takového
poddodavatele.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou
řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Nabídková cena bude zpracována v položkovém členění podle přílohy č. 3 bez DPH,
celková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a
musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky.
7. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 60 dnů.
8. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje:
- požadovat od zájemců doplňující informace (k prokázání kvalifikačních
předpokladů, ekonomické a finanční způsobilosti apod.) a ověřit si skutečnosti
uvedené v nabídkách,
- jednat se zájemcem o smluvních podmínkách,
- neposkytovat žádnou odměnu ani úhradu nákladů spojených s vypracováním
nabídek a s účastí v zadávacím řízení,
- nevracet obdržené nabídky,
- změnu podmínek výzvy, zrušení výběrového řízení bez odůvodnění a právo
neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.
V Praze 8. 9. 2020

_______________________
(podpis a razítko osoby oprávněné jednat za zadavatele – VO)

Vyvěšeno: 8. 9. 2020
Svěšeno: 26. 9. 2020

