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Výzva k podání cenové nabídky
vyzýváme Vás podle §6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále dle Směrnice č. 9 – Zadávání veřejných zakázek k podání nabídky:
„Náhrada aktivních prvků v počítačové síti“
1. Vymezení rozsahu veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku.
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zakoupení dvou nových aktivních bezpečnostních
prvků FortiGate 100F do počítačové sítě
3. Požadavky na technické podmínky, které musí stroj splňovat
V současné době již máme 2 stroje Fortigate 100D u kterých končí podpora výrobce.
Požadujeme 2x prvek FortiGate 100F s podporou min na 3 roky
Specifikace: FortiGate-100F, Hardware plus FortiCare Premium
and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) Part Number je FG-100F-BDL-95036.
Se službami :IPS (Intrusion Prevention System), AV (antivir), Botnet IP/Domain,
Mobile Malware, FortiGate Cloud Sandbox including Virus Outbreak
and Content Disarm
4. Další podmínky, které si zadavatel vymezuje vypracovat
Uveďte cenu bez DPH a cena s DPH za stroj a za celek
Platební podmínky a ceny včetně:
a) Dopravu zařízení na místo zadavatele.
b) Úhrada kompletní ceny proběhne po kompletním dodání dodávky.
c) Splatnost faktury nesmí být kratší než 10 dnů.
d) Záruční doba počíná běžet dnem akceptace kompletní dodávky.
e) Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení dodavatele po dobu
delší 21 dnů.
f) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích
případných změn bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje,
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní
tajemství, aj. budou anonymizovány.
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5. Požadavky na plnění veřejné zakázky
Místem plnění a umístění stroje je: Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno,
Předpokládaný termín realizace: listopad-prosinec 2022
6. Způsob předkládání nabídek
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím portálu veřejných zakázek EZAK
na adrese: https://zakazky.brno-stred.cz
7. Lhůta pro podání a otevírání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem doručení výzvy a končí dne 21.09.2022
ve 14 hod.
8. Požadavky na obsah a strukturu nabídky
8.1. Krycí list nabídky s těmito údaji: identifikační údaje dodavatele, kontaktní
informace, označení pověřeného zástupce pro případné další jednání včetně
uvedeného telefonického a e-mailového kontaktu, celková nabídnutá cena s DPH a
bez DPH.
9.

Způsob hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost předložených nabídek na základě
následujícího hodnocení:
Celková nabídková cena s DPH - 100%

10. Identifikace zadavatele
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.
Kontaktní osoba pro upřesnění předmětu zakázky Bc. Arnošt Kolbábek, vedoucí
Odboru informatika, Dominikánská 2, Brno, tel.: 542526353 e-mail:
arnost.kolbabek@brno-stred.cz.
11. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
- veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodu
- změnit nebo doplnit soutěžní podmínky v průběhu lhůty pro podání nabídek a to všem
zájemcům shodně
- upřesnit technickou specifikaci u zařízení v průběhu lhůty pro podání nabídek a to
všem zájemcům shodně
- odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů
12. Zpracování osobních údajů
12.1.
Podáním nabídky dojde ke zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. c) GDPR (zpracování kvůli plnění právní povinnosti). Správce, který vystupuje
v roli zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, je dle § 216 odst.
1 zákona o zadávání veřejných zakázek povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím
řízení. Archivační doba je stanovena jednotně v délce 10 let ode dne ukončení
zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud
jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.
12.2.
Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed.
Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj
lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. Správce nebude
předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Více informací
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o vašich právech naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na webových
stránkách úřadu.
13. Ostatní
Veškerá komunikace a vyhodnocení probíhá prostřednictvím profilu zadavatele (E-ZAK)
https://zakazky.brno-stred.cz/ a to pod příslušnou veřejnou zakázkou.
Odpovědi na případné dotazy budou vyvěšovány pouze na profilu zadavatele (E-ZAK).

Bc. Arnošt Kolbábek
vedoucí Odboru informatika
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