Zadavatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Informační služby - energetika, a. s.
U Plynárny 500, 141 00 Praha 4
26420830
CZ26420830

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 7946

tímto vyhlašuje výběrové řízení na zakázku
Název:

Obnovení Maintenance&support k produktům Trend Micro

Číslo:

ISE-ba80b8b4-3503

Zadávací dokumentace
Tato zadávací dokumentace obsahuje základní parametry zakázky a podmínky postupu zadavatele. Zadávací
dokumentace včetně všech případných příloh se poskytuje pouze pro účely zpracování nabídky pro zadání
zakázky, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoliv jiným účelům. Zadavatel předpokládá, že uchazeč před
podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a
bude se jimi řídit.
Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že toto výběrové řízení není zadáváno v režimu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Vymezení zakázky
1. Předmět zakázky

2. Doba plnění zakázky

Předmětem zakázky je obnovení Maintenance&support k produktům Trend Micro pro
Pražskou plynárenskou, a.s. variantně pro období:
- 1 roku 19.12.2018 - 18.12.2019
- 2 roků 19.12.2018 - 18.12.2020
1 - 2 roky

3. Místo plnění zakázky sídlo Zadavatele

II.

Nabídková cena
Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je příloha č. 1 této zadávací dokumentace.

III. Podání nabídky
1. Nabídky je možné podávat po celou dobu lhůty pro podání nabídek vložením na portál výběrových řízení na
www.ise.cz
2. K nabídkám vloženým po uplynutí lhůty k podávání nabídek se nepřihlíží.
3. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, nesmí obsahovat přepisy, či nesrovnalosti, které by mohly
uvést zadavatele v omyl.
4. Lhůta pro podání nabídek je do 12:00
hod. dne 15.10.2018
5. Lhůta pro podání dotazů k zadávací dokumentaci je do 10.10.2018
6. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do 31.1.2019
7. Zadavatel je oprávněn požadovat doplnění či vysvětlení nabídek i po konci lhůty pro podání nabídek.
8. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka
nebude odpovídat podmínkám stanoveným touto zadávací dokumentací a/nebo případným dodatečným
informacím poskytnutým ze strany zadavatele nebo neposkytne součinnost před podpisem smlouvy, může
tato skutečnost mít za následek odmítnutí nabídky a vyloučení uchazeče.

IV. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Vyhrazená práva zadavatele
1. Zadavatel je oprávněn vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje.
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V.

2. Podáním nabídky uchazeče není uzavřena smlouva. Zadavatel nemá povinnost uzavřít smlouvu ani po
výběru nejvhodnější nabídky. Je výlučným rozhodnutím zadavatele, zda následně smlouvu uzavře nebo
nikoliv. Pro smlouvu je vždy vyžadována písemná forma. K uzavření smlouvy musí být smlouva opatřena
podpisy členů statutárního orgánu zadavatele nebo písemně zmocněnými zástupci či zástupcem
zadavatele. Jakékoliv předešlé úkony ze strany jiných zaměstnanců či osob na straně zadavatele než podle
předchozí věty nejsou akceptací nabídky uchazeče a nemohou vést k uzavření smlouvy.
3. Zadavatel si vyhrazuje následující práva:
a. jednostranně rušit, měnit a/nebo odkládat celý proces nebo jednotlivé úkony v souvislosti se
zadávacím řízením a/nebo měnit podmínky stanovené touto zadávací dokumentací, a to i bez udání
důvodu,
b. uveřejnění změn nebo zrušení zadávacího řízení či jeho ukončení jiným způsobem bude uveřejněno
shodným způsobem, jako u této zadávací dokumentace,
c. odmítnout poskytnutí dodatečných informací uchazeči nad rámec informací již obsažených v zadávací
dokumentaci,
d. ponechat si podané nabídky bez povinnosti vracet tyto nabídky nebo jejich kopie zájemcům, a
zveřejnit v případě potřeby účast zájemce na procesu zadání, včetně případného dalšího vyjednávání;
e. neuveřejňovat podmínky hodnocení,
f. pokračovat v jednání o uzavření či změnách smlouvy s jedním nebo všemi uchazeči, kteří nebyli ze
zadávacího řízení doposud vyřazení;
g. jednat o obsahu smlouvy o plnění předmětu zakázky a upřesnit její konečné znění bez omezení;
h. vyřadit uchazeče, který má nebo v minulosti měl problémy s plněním svých závazků vůči Zadavateli
nebo jeho dceřiné společnosti, nebo který se jinak neosvědčil, či pro jeho závažné profesní pochybení
či jiné porušení povinností,
i. Zadavatel si vyhrazuje právo vést případné jednání o výši nabídkové ceny s každým uchazečem
samostatně, se všemi uchazeči společně nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail,
elektronická aukce atd.).
4. Posouzení a hodnocení nabídek je neveřejné.
5. O výsledku soutěže budou uchazeči písemně vyrozuměni na adresu elektronické pošty, kterou uvedli ve
svých nabídkách.

VI. Závěrečná a společná ujednání
1. Tato zadávací dokumentace a všechna práva a povinnosti s ní související jakož i právní jednání s ní
související či na ni navazující, včetně mimosmluvních závazků, se řídí právem České republiky.
2. Pro veškeré spory vzniklé z této zadávací dokumentace nebo v souvislosti s ní, jakož i veškeré spory vzniklé
z jakýchkoliv mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s touto zadávací dokumentací,
budou rozhodnuty výhradně českými soudy, a to obecným soudem Zadavatele určeným podle jeho sídla.

VII. Přílohy Zadávací dokumentace

Příloha č. 1
Příloha č. 2
V Praze dne:

Příloha č. 1 Rozsah zakázky a požadavky na zpracování nabídky
TrendMicro.pdf
Příloha č. 2 Krycí list a čestné prohlášení.docx
5.10.2018

Navrátil Tomáš Ing.

Digitálně podepsal ISEnavratilto
Datum: 2018.10.05
12:07:56 +02'00'
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ISEnavratilto

