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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)
Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení dle ust. § 56 a násl. zákona v nadlimitním režimu v souladu s ust. § 25 zákona.
název veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Dodávka výpočetní techniky – notebooky 2022 - 2023 RM Rajman Martin  Lze s malými změnami použít na PC, monitory, All-in-one počítače, pracovní stanice, servery, atd 
Identifikační údaje zadavatele
Název:
Česká televize
Sídlo:
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
IČO:
00027383

Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi nezapisuje se do obchodního rejstříku
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Petr Dvořák, generální ředitel
Kontaktní osoba:
Jméno:	Jiří Kokavec
e-mail:	jiri.kokavec@ceskatelevize.cz
tel.:	+420 736 523 150
Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona a osob podílejících se na vypracování zadávací dokumentace
Zadavatele v souvislosti se zadávacím řízení nezastupuje jiná osoba.
	Žádnou část zadávací dokumentace nevypracovala osoba odlišná od zadavatele. 
Zadávací dokumentace obsahuje informace, které jsou výsledkem konzultací zaměřených na udržitelnost počítačového vybavení. Zadavatel konzultoval zadávací podmínky se zástupcem organizace TCO Development, panem Dmytro Kapotiou, a členy minitýmu pro nákup ICT v rámci Platformy odpovědného zadávání, konkrétně s Jakubem Váňou, Evou Chvalkovsoku a Monikou Dobrovodskou. Konzultací se za zadavatele zúčastnil Martin Rajman. Předmětem konzultací byla kritéria udržitelného nákupu a jejich zapracování do zadávacích podmínek. 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: 	veřejná zakázka na dodávky.
Název předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV 
Hlavní kód CPV
Přenosné počítače
30213100-6
Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
30237000-9
předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 13.000.000,- bez DPH / 2 roky
Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu § 131 zákona uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky výpočetní techniky – notebooků, mobilních pracovních stanic a replikátorů portů včetně příslušenství v letech 2022-2023 dle aktuálních potřeb zadavatele pro Prahu, Brno a Ostravu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen ve vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Zadávání a plnění veřejné zakázky po dobu platnosti rámcové dohody se bude uskutečňovat na základě písemné objednávky Kupujícího a písemného potvrzení této objednávky Prodávajícím.
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části dle § 35 zákona, protože vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky není dělení na části účelné. 
Bližší specifikace předmětného plnění je dále uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace –návrh Rámcové dohody (dále také jen „Dohoda“).
Dohoda bude uzavřena na dobu 2 (slovy: dvou) let nebo vyčerpáním částky 13.000.000,- Kč bez DPH.
Odůvodnění postupu zadavatele ve vztahu k odpovědnému zadávání (§6, ODST. 4 ZÁKONA)
Česká televize uplatňuje odpovědné zadávání veřejných zakázek a koncesí v souladu se svým posláním televize veřejné služby, vymezeným zákonem o ČT, Statutem ČT a Kodexem ČT. Tyto právní a interní normy stanoví povinnost vždy stát na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a kulturnímu dědictví. Veřejné zakázky zadávané Českou televizí proto akcentují témata důstojných pracovních podmínek, férových vztahů v dodavatelském řetězci, etického nakupování (lidských práv a svobod) a ekologicky šetrných řešení. Tato témata jsou uplatňována přiměřeně a transparentně při respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principů účelnosti, hospodárnosti a efektivity při naplňování poslání televize veřejné služby. 
Na základě analýzy životního cyklu předmětu plnění identifikoval zadavatel řadu rizik a příležitostí pro naplňování cílů udržitelného rozvoje vymezených Organizací spojených národů Viz https://www.un.org/sustainabledevelopment/. Konkrétně jde o rizika a příležitosti ohledně důstojných pracovních podmínek při výrobě, etického nakupování, ekologicky šetrné výroby, bezpečnosti a zdraví uživatelů, energetické úspornosti provozu zařízení, prodloužení délky životního cyklu zařízení, možnosti recyklace materiálu a součástek a redukce obsahu nebezpečných materiálů.


Uvedená rizika a příležitosti zohlednil Zadavatel v zadávacích podmínkách prostřednictvím:
	požadavku na doložení certifikace TCO Certified S ohledem na rozsah požadavků Zadavatele na předmět plnění plynoucí z provedené analýzy rizik a příležitostí pro naplňování cílů udržitelného rozvoje na straně jedné a zároveň s ohledem na míru celosvětové penetrace štítku TCO Certified na straně druhé, stanovil Zadavatel požadavky na udržitelnost předmětu plnění odkazem na certifikaci TCO Certified. Tento způsob umožnil Zadavateli zjednodušit zadávací podmínky a následné posouzení nabídek účastníků. Účastníci prokážou splnění požadavků na udržitelnost nabízeného notebooku pouhým doložením jediného certifikátu.  RM Rajman Martin  Certifikace TCO je velmi vhodná u notebooků, desktop PC, All-in-one počítačů, pracovních stanic a monitorů. Naopak např. u rackových serverů je zatím velmi omezené množství modelů s TCO certifikací, u datových úložišť či síťových prvků certifikovaná zařízení nejsou žádná. U těchto ostatních komodit je tedy nutné, s ohledem na zajištění dostatečné hospodářské soutěže, dočasně nahradit TCO certifikaci např. požadavkem na certifikaci Energy star a pokud i zde je certifikovaných produktů nedostatek, tak jen požadavkem na určitou úroveň (např. Bronz, Gold či Titanium) energetické účinnosti počítačových zdrojů. V návaznosti na průzkum trhu lze uvažovat i o certifikaci EPEAT a její konkrétní úrovní (např. GOLD), a to buď jako nahrazení požadovaného štítku TCO Certified (pokud je nedostatek TCO Certified produktů) nebo jako výslovné připuštění rovnocenného způsobu prokázání požadavků na vlastnosti dodávek. Bez tohoto výslovného připuštění štítku EPEAT v zadávací dokumentaci však nelze bez dalšího připustit, že by účastník štítkem EPEAT prokázal splnění požadavku na doložení štítku TCO Certified. Mezi těmito dvěma štítky existují rozdíly, EPEAT má některé požadavky volitelné a bodované, zatímco TCO je má pěvně dané. Účastník by v takovém případě měl prostřednictvím zprávy nezávislé zkušebny prokázat, že splnil i požadavky na štítek TCO Certified, které nejsou zahrnuty v rámci certifikace EPEAT.  pro veškeré notebooky (viz dále bod 7.3 a 7.4 zadávací dokumentace), 
	dalších technických podmínek  RM Rajman Martin  Může jít např. o požadavek na corporate/business modelovou řadu, která by měla zajišťovat delší životnost, požadavek na zvýšenou odolnost proti prachu a vlhkosti, mohou zde být požadavky na výdrž baterie (např. určité minimální procento původní výdrže po absolvování několika set nabíjecích cyklů) či povinný minimální podíl recyklovaných plastů, atd.  vymezených v příloze č. 1 – Specifikace plnění, která tvoří Přílohu č. 1 vzoru Dohody, která tvoří přílohu zadávací dokumentace,

prodloužené záruky  RM Rajman Martin  Možnost objednat si prodloužení záruky na 5 let by měla eliminovat zařízení, u kterých výrobce s takto dlouhou životností nepočítá/negarantuje. Záruku u nich na 5 let neumí nabídnout či ji nabídne draze a tím se stane nekonkurenceschopným. Dlouhá životnost je v případě ICT techniky nejdůležitějším prvkem environmentální odpovědnosti, neboť největší zátěž pro životní prostřední je ve fázi výroby. (viz příloha č. 2 vzoru Dohody a příloha č. 3 zadávací dokumentace),
	hodnotícího kritéria nákladů životního cyklu  RM Rajman Martin  Hodnocení spotřeby elektrické energie dává velký smysl zejména u zařízení umístěných v serverovnách, kde spotřeba elektrické energie je podstatnou částí nákladů životního cyklu. Důležitá je ale i u PC či monitorů. U notebooků a obecně mobilních zařízení bude mít spotřeba elektřiny omezený vliv na pořadí nabídek, nicméně i zde hodnotím náklady životního cyklu, a to i z důvodu dodržení jednotné metodologie nákupu udržitelné ICT techniky. Emise CO2 při provozu jsou již zahrnuty v ceně silové elektrické energie (tepelné elektrárny kupují emisní povolenky, fotovoltaiky nikoliv), není potřeba je tedy zahrnout do kalkulace prostřednictvím samostatného finančního vyjádření. Emise CO2 při výrobě zařízení bohužel výrobci zatím neuvádějí a nebudou ani v rámci certifikace TCO gen. 9 či TCO gen. 10, neboť stávající metodika má příliš velký rozptyl výsledků.
Existují i další reálné náklady životního cyklu, vyvolané zejména designem výrobku, konkrétně jeho opravitelností či cenou, trvanlivostí a dostupností náhradních dílů, které mají vliv na celkové náklady životního cyklu. Většinu z nich je však nemožné zohlednit v kalkulaci v rámci hodnocení nabídek, neboť je obtížné je finančně vyčíslit a toto vyčíslení obhájit. Jejich zohlednění v rámci výběrového řízení lze právě prostřednictvím štítků TCO či EPEAT, které se těmto otázkám prostřednictvím požadavků na certifikaci věnují (viz dále bod 13 zadávací dokumentace). 
S ohledem na povahu veřejné zakázky a postavení Zadavatele jakožto instituce nezávislé na orgánech státní moci či samosprávy neidentifikoval Zadavatel žádná další témata odpovědného zadávání, která by byla v souladu s posláním televize veřejné služby, vymezeným účelem veřejné zakázky, jejím předmětem, zásadami přiměřenosti, rovného přístupu a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.  
technické podmínky dle § 89 ZÁKONA
Technické podmínky dle § 89 zákona jsou vymezeny v příloze č. 1 – Specifikace plnění, která tvoří Přílohu č. 1 vzoru Dohody, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Dodavatel do této přílohy doplní jím nabízené konkrétní řešení – označeno komentářem /DOPLNÍ DODAVATEL/.
	Zadavatel  sděluje, že v současné době používá počítače s OS Windows 10 Pro a zaměstnanci Zadavatele pracují na počítačích s Win 32a 64bit aplikacemi. Zadavatel požaduje předinstalovaný operační systém ve verzi professional 64 bit, CZ, OEM, který zajistí plnou kompatibilitu s užívanými aplikacemi a systémy Zadavatele na koncových zařízeních.
	Veškeré plnění s výjimkou replikátorů a myší dodané na základě této veřejné zakázky musí být certifikované v souladu s požadavky TCO Certified při dodání produktu. Tuto skutečnost účastník doloží jakožto součást nabídky jedním z následujících způsobů:
	předložením scanu výpisu z vyhledávače produktů na webových stránkách https://tcocertified.com/product-finder/" https://tcocertified.com/product-finder/, nebo
	předložením scanu certifikátu TCO Certified s čitelným číslem certifikace, neprošlým datem platnosti certifikátu a názvem certifikovaného zařízení odpovídajícím názvu nabízeného zařízení.

	Účastník je v souladu s § 94 ZZVZ oprávněn nabídnout rovnocenné řešení k požadované certifikaci TCO Certified.  Účastník je oprávněn v nabídce doložit zprávu(/vy) nezávislé zkušební a kalibrační laboratoře akreditované dle ISO 17021 nebo ISO 17025 (a také poslední nezávislý audit a plán nápravných opatření pro každou neshodu) dokládající, že nabízené plnění a jeho výrobní závod splňují všechna kritéria TCO Certified. Účastník je povinen v nabídce jednoznačně označit, které dokumenty, případně části dokumentů dokládají splnění jednotlivých kritérií certifikace TCO Certified. Souhrn kritérií pro udělení certifikace TCO Certified je možné získat na https://tcocertified.com/equivalent-proof-of-compliance-with-tco-certified/. 
	 Splnění minimální požadované hodnoty výkonu procesoru u nabízeného plnění bude zadavatel posuzovat na základě průměrné hodnoty benchmarku uvedené pro nabízený procesor na stránkách http://www.cpubenchmark.net. Jelikož tato průměrná hodnota v čase kolísá, je pro posouzení splnění požadované hodnoty výkonu procesoru rozhodující hodnota před vyhlášením zakázky uvedená v Příloze č. 4 zadávací dokumentace – hodnoty CPU benchmark před vyhlášením zakázky.

obchodní podmínky 
Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny ve vzoru Dohody, který tvoří Přílohu zadávací dokumentace. 
Pokud zastupuje dodavatele osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc, pověření nebo obdobný dokument, přičemž postačí předložení v prosté kopii (sken).
Účastník ve vzoru Dohody pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem /DOPLNÍ DODAVATEL/. Znění ostatních ustanovení vzoru Dohody účastník není oprávněn měnit. Doplnění chybějících údajů provede účastník zásadně následujícím způsobem: 
	pro doplnění účastník použije nabídku Sledování změn v programu Microsoft Word, 
	návrh Dohody na profilu zadavatele již má nabídku Sledování změn aktivovánu, lze tedy do textu ihned doplňovat chybějící údaje, 

při doplnění chybějícího údaje účastník komentář /DOPLNÍ DODAVATEL/ vymaže.
Součástí nabídky účastníka bude i návrh Dohody v editovatelném formátu (např. v programu Microsoft Word), kde budou veškeré úpravy provedené v revizním módu (vč. odstranění komentáře /DOPLNÍ DODAVATEL/) zachovány.
Zadavatel uvádí, že ve vzoru Dohody zvýraznil žlutou barvou informace, které budou před zveřejněním Dohody v registru smluv znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Znění Dohody bude zveřejněno na profilu zadavatele.
DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Požadavek na předložení katalogových listů nabízených zařízení 
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly i katalogové listy nabízených zařízení v českém nebo anglickém jazyce, ze kterých bude vyplývat splnění požadovaných technických parametrů a doplněných údajů vyplněných účastníkem v příloze č. 1 Dohody – Technická specifikace. 
vyhrazené změny závazku
Cenu včetně DPH je možné překročit pouze v případě, že se ke dni zdanitelného plnění změní předpisy pro výpočet nebo sazby DPH.
Další podmínky pro uzavření Dohody
U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona. 
Vybranému dodavateli, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel odešle výzvu podle § 122 odstavce 3 zákona k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele:
a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,
b) je-li zahraniční právnickou osobou a nepředloží na základě výzvy požadované údaje či doklady.
Požadavky na varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a celkových nákladů životního cyklu
Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu souhrnnou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. 
Účastník zadávacího řízení stanoví dále celkové náklady životního cyklu souhrnnou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Takto stanovenou částku uvede účastník jako hodnotu celkových nákladů životního cyklu rovněž v elektronickém nástroji pro podání nabídek.
Další požadavky:
	Nabídková cena a celkové náklady životního cyklu budou uvedena v CZK bez daně z přidané hodnoty (DPH). 
	V případě, že plnění není v režimu samovyměření DPH (reverse charge), uvede účastník vždy samostatně také DPH a nabídkovou cenu a náklady životního cyklu včetně DPH, Zahraniční dodavatel zpracuje nabídkovou cenu a náklady životního cyklu podle konkrétních podmínek pro uplatnění sazby DPH. Je-li zahraniční dodavatel registrován k DPH v jiném členském státě EU, uvede nabídkovou cenu bez DPH.
	Nabídková cena a celkové náklady životního cyklu budou zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s plněním předmětu veřejné zakázky,
	Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu a celkové náklady životního cyklu pro účely hodnocení na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v příloze č. 3 ZD - Kalkulace nabídkové ceny a celkových nákladů životního cyklu. Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit veškeré položky uvedené v této příloze, neocenění jakékoliv položky stejně tak zařazení či „rozpuštění“ určitého druhu práce/dodávek pod jinou než k tomu určenou položku oceněné kalkulace může mít za následek vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Ceny uvedené v oceněné Kalkulaci nabídkové ceny a celkových nákladů životního cyklu budou shodně uvedeny v Příloze č. 2 návrhu Dohody – Položkový rozpočet. 

JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Zadavatel nemá jiné požadavky na plnění veřejné zakázky.
POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje uvedené v příloze č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny a celkových nákladů životního cyklu.
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky vyjádřená celkovými náklady životního cyklu.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Nabídky budou seřazeny podle výše Celkových nákladů životního cyklu v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka, ve které budou uvedeny nejnižší Celkové náklady životního cyklu. Pro výpočet celkových nákladů životního cyklu bude použit:
	předpokládaný počet zařízení pro účely hodnocení, 

nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks každého nabízeného zařízení,
	nabídková cena v Kč bez DPH a počet samostatně oceněných prodloužených záruk
	typická roční spotřeba elektrické energie uvedená pro nabízený notebook na stránkách https://tcocertified.com/product-finder/ V případě, že účastník využije možnost nabídnout rovnocenné řešení k požadované certifikaci TCO Certified, stanoví a doloží hodnotu typické roční spotřeby elektrické energie na základě požadavků programu ENERGY STAR, verze 8, pro počítače (viz www.energystar.gov/specifications). nebo dokladech předložených v souladu s bodem 7.4 zadávací dokumentace,  RM Rajman Martin  Pro rackové servery, data storage a případně jiná zařízení, která nemají hodnotu typické roční spotřeby elektrické energie uvedenu na stránkách TCO či Energy Star, je potřeba tuto hodnotu vypočítat na základě údajů předložených účastníkem, resp. konfigurátoru výrobce. Text vysvětlivky a text v příloze 3 je tedy potřeba mírně upravit, např. takto: „Hodnota „typické roční spotřeby elektrické energie pro nabízený model v kWh“ se vypočte na základě výrobcem uváděné spotřeby elektrické energie pro konkrétní nabízený model přepočtené na 24 hodin denně, 365 dnů ročně a koeficientu 1.3, který zohledňuje průměrný chladící faktor (koeficient energetické náročnosti, Energy Efficiency Ratio) klimatizačních jednotek v serverovnách zadavatele. Účastník v nabídce uvede (a doloží prostřednictvím scanu z oficiálního konfigurátoru výrobce) pro konkrétní nabízený model a konkrétní nabízenou konfiguraci serveru hodnotu spotřeby elektrické energie serveru ve wattech při dlouhodobém 50% zatížení.“ Tyto hodnoty spotřeby elektrické energie při zadaném procentuálním zatížení umí zjistit a nabídkách doložit všichni přední výrobci rackových serverů (v PTK potvrdili DELL, Lenovo a HPE)
 
	aktuální cena elektrické energie placená Zadavatelem (3,553 Kč/kWh) RM Rajman Martin  Vhodné je získat z fakturace průměrnou cenu za distribuci elektrické energie za minulý rok za 1 kWh a přidal aktuální cenu silové elektrické energie na burze. Aktuální vývoj na energetických burzách potvrzuje správnost zahrnutí nákladů na elektrickou energii do kalulace. 
	předpokládaná délka životního cyklu 8 let RM Rajman Martin  Česká televize má v současnosti životnost kancelářské výpočetní techniky přes 7 let. Délku životnosti je potřeba nastavit přiměřeně dané komoditě (u rackových serverů má ČT životnost 6 let) a praxi konkrétního zadavatele. 
Spotřeba elektrické energie bude hodnocena pouze u notebooků, nikoliv u příslušenství (replikátory, myši, atd).
Účastník zadávacího řízení uvede údaje, které jsou předmětem hodnocení, do návrhu Dohody a přílohy č. 3 ZD - Kalkulace nabídkové ceny a celkových nákladů životního cyklu.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil. 
POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Kompletní nabídka bude předložena v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena v českém nebo slovenském jazyce. Disponuje-li dodavatel dokumenty dle bodu 15.1.3 Zadávací dokumentace pouze v originálním anglickém znění, je oprávněn předložit tyto dokumenty v nabídce bez překladu do českého či slovenského jazyka. Zadavatel je oprávněn požádat dodavatele o prostý překlad dokumentů předložených v jiném než českém nebo slovenském jazyce.
	Účastník zadávacího řízení použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto požadavků pro zpracování nabídky:
Podepsaný návrh Dohody
Součástí zadávacích podmínek je vzor Dohody, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení předloží v nabídce návrh Dohody zpracovaný v souladu s bodem 8. této zadávací dokumentace.	
Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace
Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem
Zadavatel dále požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů (společná nabídka) tito v nabídce doložili závazek, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou společně a nerozdílně.
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvedl poddodavatele, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V případě, že nejsou účastníkovi zadávacího řízení poddodavatelé známi, či nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů, čestné prohlášení o této skutečnosti do nabídky nepřikládá.
Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být předložena v akceptovatelných formátech souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou Dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.
Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:
	Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
	Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD). Dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
	Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat Dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento požadavek je splněn i v případě, že celá nabídka (nikoliv každý jednotlivý dokument) je opatřena elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné zastupovat dodavatele.
Zadavatel dodavatelům neposkytuje certifikát veřejného klíče za účelem šifrování obsahu nabídky, jak vyžaduje § 5 odst. 5 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, neboť nabídka je při podání šifrována elektronickým nástrojem automaticky.
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně Dodavatele. Zadavatel doporučuje Dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nabídky, které nebyly podány způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažují ve smyslu § 28 odst. 2 zákona za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží (tj. takové nabídky nebudou ze strany zadavatele posuzovány, ani hodnoceny). 
vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně (e‑mail, elektronický nástroj) nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osobě uvedené v článku 2.
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.
prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k povaze předmětu plnění veřejné zakázky uskutečněna. 
lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek:	Datum: ______________	Hodina: 10:00
Adresa pro podání nabídek: 		http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCt
Účastník zadávacího řízení podá nabídku elektronicky v souladu s § 107 zákona.
otevírání nabídek
Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.
Další části zadávací dokumentace – přílohy
Příloha č. 1 – Vzor Dohody
Příloha č. 2 – Kvalifikační dokumentace
	Příloha č. 3 – Kalkulace nabídkové ceny a celkových nákladů životního cyklu
	Příloha č. 4 – hodnoty CPU benchmark před vyhlášením zakázky RM Rajman Martin  Jedná se o hodnoty z této stránky: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html" https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Jelikož se průměrná hodnota neustále mění, je vhodné ji zafixovat k datu vyhlášení veřejné zakázky
	 


V Praze dne __________________



________________________
ČESKÁ TELEVIZE
Petr Dvořák
generální ředitel 

