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Ev. č. veřejné zakázky: OZP-VZ-2020-051 
 
V Praze dne 3.8.2020 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem 
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, IČ: 47114321 (dále jen „OZP“), si Vám dovoluje oznámit 
svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Technická podpora serverů 
a diskových polí pro informační systém OZP IZOP – opakování zakázky“, ev. č. veřejné 
zakázky OZP-VZ-2020-051. Tato veřejná zakázka se řídí pouze ustanovením § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
V souladu s výše uvedeným se na Vás OZP dovoluje obrátit s touto výzvou k podání nabídky. 
OZP má v úmyslu uzavřít smlouvu, jejíž návrh tvoří přílohu této výzvy, s jedním uchazečem. 
 
 
1. ZADAVATEL 
 
Název: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Sídlo: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 
Zastoupena: Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem 
IČ: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A7232 

  kontaktní osoba zadavatele:  Mgr. Tomáš Odvárka 
  Email:     tomas.odvarka@ozp.cz 
 
 
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
Předmětem veřejné zakázky je povinnost poskytovatele zajistit technickou podporu hardware 
serverů SPARC a diskových polí NETAPP a dalších zařízení, specifikovaných v příloze č. 1 
návrhu smlouvy, včetně oprav závad, aktualizace software a firmware a dalších služeb 
popsaných v návrhu smlouvy a jejích přílohách to na období od 1.9.2020 do 31.8.2022.  
 

 
3. PODMÍNKY ZÁVAZNÉ PRO DODAVATELE 
 
Podmínky jsou uvedené v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této výzvy.  
 
Uchazeč je oprávněn v návrhu smlouvy a v její příloze č. 1 vyplnit pouze místa označená žlutou 
barvou. Jinak uchazeč nesmí do návrhu smlouvy a její přílohy zasahovat.  
 
 
4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR VÍTĚZNÉHO UCHAZEČE 
 
Hodnotícím kritériem pro výběr vítězného uchazeče, se kterým bude podepsána smlouva, je 
nejnižší nabídková cena zjištěná dle vyplněné přílohy č. 1 návrhu smlouvy, z řádku „Celková 
cena za technickou podporu za celou dobu účinnosti smlouvy v Kč bez DPH“. Stejnou cenu je 
uchazeč povinen doplnit do článku III. odst. 1 návrhu smlouvy.  
 



                  Roškotova 1221/1 

 

                                                                                                                                                  

www.ozp.cz 

 

„Interní“  Strana 2 (celkem 2) 

                                140 21 Praha 4 

  
5. POŽADAVKY ZADAVATELE 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve lhůtě pro podání nabídky předložil zadavateli:  

- prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence,   

- čestné prohlášení uchazeče, že uchazeč splňuje základní způsobilost dle ustanovení 
§ 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

- návrh smlouvy (příloha č. 1 této výzvy), vyplněný na určených místech a podepsaný 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

 
V případě, že uchazeč nepředloží požadované dokumenty, nebo tyto dokumenty nebudou 
splňovat požadavky zadavatele uvedené v této výzvě, může být jeho nabídka vyřazena.  
 
 
6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Nabídku podá uchazeč v listinné podobě na adresu sídla zadavatele. Obálka s nabídkou musí 
být uzavřená a obsahovat adresu sídla/místa podnikání uchazeče a nápis:  
„NEOTEVÍRAT – NABÍDKA ZMR – TECHNICKÁ PODPORA SERVERŮ A DISKOVÝCH 
POLÍ PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM OZP IZOP - opakování zakázky“. 
 
Nabídka může být doručena zadavateli nejpozději do 18.9.2020, do 12:00 hodin.  
 
 
7. DALŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ ZADAVATELEM 
 

1) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

2) Údaje uvedené ve smlouvě vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné 
zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a 
předkládání informací o kvalifikaci. 

3) Veškeré dotazy k poptávkovému řízení jsou uchazeči povinni adresovat na kontaktní 
osobu uvedenou výše.  

4) Zadavatel je oprávněn zrušit toto poptávkové řízení bez uvedení důvodu do doby uzavření 
smlouvy. 

5) Uchazeči nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v tomto 
poptávkovém řízení. 

6) Uchazeč je svojí nabídkou vázán 30 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání 
nabídek. 

7) Uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní 
a nediskriminační průběh poptávkového řízení.   
 
 

S pozdravem 
 

 Ing. Jan Devetter 
Vedoucí odboru provozu úseku informatiky 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
 

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí technické podpory včetně jejích příloh (příloha 
č. 1 – Specifikace předmětu plnění) 
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