Zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže pro výběr generálního dodavatele prvků a služeb informační a komunikační infrastruktury
MŠMT	18. 4. 2001 	strana 28
V Praze, dne 18. 4. 2001


Zadávací dokumentace 
obchodní veřejné soutěže
pro výběr

generálního dodavatele prvků a služeb
informační a komunikační infrastruktury

v rámci realizace 
státní informační politiky ve vzdělávání




Tato obchodní veřejná soutěž (dále jen “OVS”) se řídí zákonem č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”).
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Text inzerátu v obchodním věstníku
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem Karmelitská 7
118 12 Praha 1 – Malá Strana
vyhlašuje ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “zákon”)
obchodní veřejnou soutěž
na dodávku vybraných prvků a poskytování vybraných služeb komunikační a informační infrastruktury pro  školská zařízení v rámci realizace státní informační politiky ve vzdělávání.
	Vymezení plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybraných prvků a poskytování vybraných služeb komunikační a informační infrastruktury pro školská zařízení realizovaná generálním dodavatelem dle požadavků a finančního rámce stanovených v dokumentu Realizace státní informační politiky ve vzdělávání obsažené v usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14. 3. 2001.
Součástí plnění generálního dodavatele vybraných prvků a vybraných služeb ( dále jen “GD”) v rámci plnění veřejné zakázky je následující okruh plnění:
	Dodávka pasivní části lokálních počítačových sítí bez aktivních prvků (dále jen “LAN”) do školních budov a do dalších určených zařízení ( dále jen “školská zařízení”);

Dodávka komplexních služeb infrastruktury informačních a komunikačních technologií pro učitele a žáky (dále jen “ICT”); obsahem tohoto plnění GD je rovněž dodávka klientských pracovišť vzájemně propojených aktivními komunikačními prvky v rámci LAN a připojení celé infrastruktury k Internetu; součástí ICT služeb jsou také služby centrálního internetového serveru pro zabezpečení činnosti infrastruktury ICT a vzdělávacího portálu (dále jen “CIS”).
Závazným podkladem pro zpracování nabídky uchazečů je zadávací dokumentace, obsahující podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky; zadávací dokumentace vychází z dokumentu Realizace státní informační politiky ve vzdělávání obsažené v usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14. 3. 2001.
	Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění:	do 2 měsíců od podpisu smlouvy se zadavatelem
Místo plnění:	Školská zařízení uvedená v příloze k zadávací dokumentaci.
Smlouva mezi vybraným uchazečem – GD a zadavatelem bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že po dobu od jejího uzavření do 31.12.2005 ji může GD i zadavatel písemně vypovědět pouze z důvodů podstatného porušení povinností stanovených smlouvou, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě poškozené strany, a to vždy pouze s účinností k datu 31.12.2005. Počínaje 1.11.2005 je zadavatel oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv během její platnosti rovněž v případě, že nebude mít ze státního rozpočtu zajištěny dostatečné finanční prostředky k placení plnění veřejné zakázky; smlouva v tomto případě skončí ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla GD doručena výpověď zadavatele. Počínaje 1.1.2006 lze smlouvu vypovědět z důvodů podstatného porušení povinností stanovených smlouvou a za podmínky doručení obdobné předchozí písemné výzvy, a to vždy s účinností ke konci kalendářního roku a za předpokladu, že výpověď byla doručena druhé smluvní straně nejpozději do 30.6. příslušného roku.
	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu § 2b zákona a jejich splnění prokázat způsobem podle § 2c zákona. 
Doklady prokazující kvalifikační předpoklady budou v nabídce označené "Originál".
Doklady o oprávnění k podnikání musí prokazatelně pokrývat veškeré činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky a které vyplývají ze specifikace předmětu poptávaného plnění uvedené v zadávací dokumentaci.
Předloží-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních předpokladů výše uvedeným způsobem u těchto osob tak, že každá z nich prokáže splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu jejího plnění v rámci této veřejné zakázky. Plnění veřejné zakázky těmito osobami společně a rozsah plnění každé z takových osob musí být v nabídce doloženo smlouvou uzavřenou všemi zúčastněnými osobami.
D) Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické vhodnosti v souladu s následujícími kriterii seřazenými v sestupném pořadí podle stupně jejich významu :
	Předpoklady a záruky provedení plnění veřejné zakázky – váha 20%

Celkový počet funkčních klientských pracovišť nabízených v rámci rozpočtových prostředků vyhrazených dle Realizace státní informační politiky ve vzdělávání obsažené v usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14. 3. 2001 a rychlost plnění celé veřejné zakázky – váha 18%
Garantované parametry služeb, servisu a podpory – váha 16%
Výše nabídkové ceny – váha 15%
Podpora tuzemské výroby a zaměstnanosti – váha 13%
Způsob integrace dosud vynaložených investic a míra jejich zhodnocení v rámci plnění veřejné zakázky – váha 12%
Nabízené technologie – váha  6%
E) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, včetně  platebních podmínek
Nabídková cena bude cenou maximální a bude obsahovat veškeré náklady na plnění veřejné zakázky zpracované jednotně ve struktuře podle zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude uvedena v české měně, včetně všech poplatků souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to v členění nabídková cena bez DPH a nabídková cena s DPH; nabídková cena bude v nabídce dále specifikována podle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. Uchazeč je povinen uvést v nabídce odděleně nabídkovou cenu na dodávku pasivní části LAN a nabídkovou cenu na dodávky komplexních služeb ICT.
Úhrady cen za plnění budou splatné měsíčně pozadu po předchozím písemném odsouhlasení objemu a kvality dodaného plnění za dané období, a to na základě řádného daňového dokladu uchazeče se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení zadavateli v souladu s uzavřenou smlouvou. 
F) Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami
Soutěžní lhůta začíná dnem vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 30. 5. 2001 v 10.00 hodin. v sídle zadavatele ve Velkém zrcadlovém sále, místnost č. dveří 181, budova A.
G) Zadávací lhůta
Zadávací lhůta se stanovuje na 90 kalendářních dnů. Počíná běžet dnem otevírání obálek s nabídkami , tj. dnem 30. 5. 2001. Zadávací lhůta končí dnem rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, pokud nejsou podány námitky nebo návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). 
H) Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně 
Nabídky je možné podat :
	osobním doručením v pracovní dny v době od 9.00 do 12.00 hodin do sídla zadavatele, sekretariát místnost č. dveří 317, budova C; o doručení bude pořízen protokol, v němž bude uvedena obchodní firma/jméno a příjmení uchazeče, sídlo/místo podnikání, IČ a jméno a příjmení osoby doručující nabídku za uchazeče; protokol bude opatřen datem a hodinou podání nabídky a bude podepsán osobou doručující nabídku za uchazeče;

poštou, jako doporučenou zásilku na adresu sídla zadavatele.
Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce, v písemné podobě v 12-ti očíslovaných, obsahově totožných výtiscích s tím, že výtisk č. 1 bude označen na krycím listě jako “Originál” a zbývající výtisky budou na krycím listě označeny jako “Kopie”. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Originál bude obsahovat veškeré dokumenty požadované zadavatelem, zákonem či zadávací dokumentací v originálech či úředně ověřených kopiích, pokud jsou úředně ověřené kopie připuštěny. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o Originál či Kopii, obchodní firmu/jméno a příjmení uchazeče, sídlo/místo podnikání, IČ, jméno a příjmení osoby vykonávající funkci statutárního orgánu či členů statutárního orgánu uchazeče, popřípadě jiné osoby zmocněné k jednání za uchazeče ( plná moc musí být předložena v nabídce v originále či úředně ověřené kopii), adresu k doručování uchazeči, datum vypracování nabídky a vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány; očíslování originálů či úředně ověřených kopií požadovaných dokumentů bude provedeno tak, že příslušný dokument bude založen vždy bezprostředně za dělícím, očíslovaným listem. Obsah nabídky bude řazen takto :
-	krycí list nabídky
-	obsah nabídky
-	doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
-	doklad o poskytnutí jistoty 
-	originál či úředně ověřená kopie smlouvy o sdružení, předkládá-li nabídku více osob společně,
-	nabídková cena v požadovaném členění
-	podrobný popis a specifikace nabízeného plnění veřejné zakázky, z nichž je patrné dodržení požadavků zadavatele
-	paragrafový návrh smlouvy
-	ostatní doklady.
Výše uvedené části nabídky budou zřetelně označeny předělovými, nejlépe barevnými listy.
Nabídka se podává v jedné uzavřené obálce označené názvem “Soutěž - SIPVZ - neotvírat", která bude zapečetěna, tzn. na přelepech opatřena razítkem uchazeče. Obálky, které nebudou takto označeny a nebudou řádně zapečetěny, budou ze soutěže vyloučeny.
I) Identifikace zadavatele
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem Karmelitská 7
118 12 Praha 1 – Malá Strana
IČO:	022985
Jednající:	Mgr. Eduard Zeman, ministr
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Špirhanzl
Telefon:	02 / 57193675
Fax:	02 / 19357172
e-mail:	spirhan@msmt.cz
J) Požadavek na poskytnutí jistoty, výše jistoty
Zadavatel požaduje v souladu s § 23 zákona složení jistoty ve výši 80.000.000,- Kč (slovy osmdesát milionů korun českých ). Jistota bude poskytnuta jednou z forem § 24 zákona, a to:
	bankovní zárukou (ve smyslu paragrafů 313-322 Obchodního zákoníku),

složením peněžní částky na depozitní účet zadavatele u ČNB, pobočka Praha, č.ú. 6015-821001/0710
Originál dokladu o složení jistoty, potvrzený příslušným peněžním ústavem, musí být obsažen v nabídce ve výtisku č. 1 "Originál".
K) Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě tehdy, pokud se v průběhu plnění veřejné zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů uchazeče souvisejících s plněním veřejné zakázky, popřípadě pokud zadavatel požaduje změnu původního plnění. 
L) Návrh smlouvy v nabídce
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl i paragrafový návrh smlouvy, který akceptuje veškeré podmínky soutěže a požadavky zadavatele; návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za uchazeče uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál příslušné plné moci či úředně ověřená kopie plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky, a to výtisku č. 1 “Originál”; návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce, stejně jako návrh sankcí pro případ porušení smluvních povinností obou smluvních stran.
M) Vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit nebo doplnit podmínky obchodní veřejné soutěže.
Zadavatel si vyhrazuje právo udělit zakázku více uchazečům
Zadavatel si vyhrazuje právo zadat pouze část veřejné zakázky
Po otevření obálek s nabídkami až do přijetí nejvhodnější z nich může zadavatel jednat s jednotlivými uchazeči za účelem získání doplňujících informací pro své rozhodnutí.
Odmítnout všechny nabídky bez udáni důvodu a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 
Nevracet došlé nabídky a neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil v souvislosti s jeho účastí v obchodní veřejné soutěži.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zrušit bez udání důvodu.
Jednat o vybraném návrhu smlouvy v rámci zveřejněných podmínek této soutěže. 
Ověřit informace o uchazeči z veřejně přístupných třetích zdrojů.
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
N) Úhrada nákladů uchazečům
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v obchodní veřejné soutěži.
O) Způsob vyžádání zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel zájemcům o veřejnou zakázku v sídle zadavatele, místnost č. dveří 317, budova C v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hod., počínaje pracovním dnem následujícím po vyhlášení této obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku. Zadávací dokumentace bude poskytnuta proti podpisu předávacího protokolu oprávněnou osobou, obsahujícího rovněž obchodní firmu a sídlo zájemce o veřejnou zakázku.  
Za účelem odpovědí na případné dotazy zájemců o veřejnou zakázku k obsahu zadávací dokumentace pořádá zadavatel konzultační den, který se uskuteční dne  21. 5. 2001 od 9.00 do 13.00. hodin v sídle zadavatele ve Velkém zrcadlovém sále, místnost č. dveří 181, budova A. Zástupce zadavatele bude v rámci tohoto konzultačního dne odpovídat výlučně na písemné dotazy zájemců doručené do sídla zadavatele nejpozději 3 pracovní dny před konáním tohoto konzultačního dne. Počet účastníku setkání je omezen dvěma zástupci každého zájemce.
Zadávací dokumentace se nesmí kopírovat ani předávat třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů uchazeče v rámci této obchodní veřejné soutěže.
	Mgr. Eduard Zeman
	ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Vymezení plnění veřejné zakázky
Základní informace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybraných prvků a poskytování vybraných služeb komunikační a informační infrastruktury pro školská zařízení realizovaná generálním dodavatelem dle požadavků a finančního rámce stanovených v dokumentu Realizace státní informační politiky ve vzdělávání obsažené v usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14. 3. 2001.
Součástí plnění generálního dodavatele vybraných prvků a vybraných služeb ( dále jen “GD”) v rámci plnění veřejné zakázky je následující okruh plnění:
	Dodávka pasivní části lokálních počítačových sítí bez aktivních prvků (dále jen “LAN”) do školních budov a do dalších určených zařízení ( dále jen “školská zařízení”);

Dodávka komplexních služeb infrastruktury informačních a komunikačních technologií pro učitele a žáky (dále jen “ICT”); tyto služby jsou přístupné prostřednictvím poskytnutých klientských pracovišť vzájemně propojených aktivními komunikačními prvky v rámci LAN a připojení celé infrastruktury k Internetu; součástí ICT služeb jsou také služby centrálního internetového serveru pro zabezpečení činnosti infrastruktury ICT a vzdělávacího portálu (dále jen “CIS”).
Závazným podkladem pro zpracování nabídky uchazečů je zadávací dokumentace, obsahující podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky; zadávací dokumentace vychází z dokumentu Realizace státní informační politiky ve vzdělávání obsažené v usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14. 3. 2001.
	Specifikace předmětu poptávaného plnění

Modelová lokalita -zjednodušení zadání pro jednoznačnou kvantifikovatelnost a posouzení nabídek, přípojné místo, pasivní port, klientské pracoviště
Zadavatel definuje pro některá plnění veřejné zakázky, za účelem zjednodušení a zpřehlednění vymezení zadání veřejné zakázky a podmínek jejího plnění a za účelem stanovení jednoznačných kritérií hodnocení jednotlivých nabídek, pojem modelová lokalita. Tato modelová lokalita slouží pouze k jednoznačně kvantifikovatelnému výpočtu rychlosti a ceny dodávky veřejné zakázky. Modelová lokalita představuje průměrné (z hlediska velikosti, počtu žáků, pedagogů a dalších parametrů) školské zařízení v ČR, popsané na základě odhadu zadavatele, přičemž modelová lokalita je současně pro tyto účely diferenciována zadavatelem na Modelová lokalita typu č. 1 – malá LAN a Modelová lokalita typu č. 2 – velká LAN. Tyto typy modelových lokalit jsou přitom popsány cílovým stavem, tedy stavem předpokládaným zadavatelem po splnění této veřejné zakázky. Míra naplnění cílového stavu u toho kterého typu modelové lokality při současném splnění požadavku zadavatele na minimální počet standardních klientských pracovišť ( viz 3.2.1.1. a 3.2.1.2.) a rychlost plnění celé veřejné zakázky, to vše v rámci celkové výše rozpočtových prostředků vyhrazených dle bodu VI.-Plán Projektu III-Infarstruktura, písm. B) dokumentu Realizace státní informační politiky ve vzdělávání obsažené v usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14. 3. 2001, je předmětem nabídky uchazeče ( viz bod  \* MERGEFORMAT 6.2 Celkový počet funkčních klientských pracovišť). Pro kvantitativní vztah uvedených typů modelových lokalit uvádí zadavatel modelový poměr 20% malých LAN z celkového počtu reálných lokalit a 80% velkých LAN z celkového počtu reálných lokalit. Při nabízené míře naplnění cílového stavu je dán kvantitativní poměr počtu pasivních portů ku počtu standardních klientských pracovišť, který nesmí přesáhnout hodnotu 1,5. Uchazeč je povinen nabídnout takový způsob plnění veřejné zakázky, aby v jakékoliv fázi plnění veřejné zakázky byla zachována proporcionalita jeho plnění pro veškerá dotčená školská zařízení.
Používá-li tato zadávací dokumentace pojem modelová lokalita, platí takové ustanovení pro všechny typy modelové lokality definované touto zadávací dokumentací. 
Pro účely specifikace plnění veřejné zakázky definuje zadavatel dále pojem přípojné místo, jímž se rozumí jeden pasivní port (dále též jen “PP”), tzn. jedna dvojzásuvka RJ45 a 2 silové dvojzásuvky 2x230V. Na přípojná místa jsou napojena standardní klientská pracoviště. Toto standardní klientské pracoviště je dále specifikováno v bodě 3.2.3.1.
Cílový stav - Modelová lokalita typ č.1 (malá LAN)
Pasivní prvky počítačové sítě
Počet datových rozvaděčů	1 / 12 unit
Počet přípojných míst v učebně	2 x 8
Počet přípojných míst ve třídách	2 x 5
Počet přípojných míst v místnostech pedagogických pracovníků	2 x 2
Počet přípojných míst v podkroví (pro potenciální bezdrátové připojení)	2 x 1
Celkem přípojných míst	2 x  16
Kabeláž počítačové sítě
Střední délka kabelu v počítačové učebně	15 m
Střední délka kabelu v ostatních místnostech	60 m
Napěťové rozvody
Počet rozvaděčů	1
Počet napěťových dvojzásuvek v učebně	2 x 8
Počet napěťových dvojzásuvek ve třídách	2 x 5
Počet napěťových dvojzásuvek v místnostech pedagogických pracovníků	2 x 2
Počet napěťových dvojzásuvek v podkroví	2 x 1
Celkový počet zásuvek	2 x 16
Kabeláž napěťových rozvodů	
Střední délka kabelu v počítačové učebně	15 m
Střední délka kabelu v ostatních místnostech	60 m
Poskytované služby
Počet serverů	1
Počet klientských pracovišť v počítačové učebně	4
Počet počítačových učeben	1
Počet klientských pracovišť ve třídách	5
Počet klientských pracovišť v místnostech pedagogických pracovníků	1
Počet UPS 	1
Počet tiskáren	1
Minimální počet klientských pracovišť	4
Cílový stav - Modelová lokalita typ č.2  (velká LAN)
Pasivní prvky počítačové sítě
Počet datových rozvaděčů	2 / 27 unit
Počet přípojných míst v učebně	2 x 32
Počet přípojných míst ve třídách	2 x 20
Počet přípojných míst v místnostech pedagogických pracovníků	2 x 10
Počet přípojných míst v podkroví (pro potenciální bezdrátové připojení)	2 x 1
Celkem přípojných míst	2 x  33
Kabeláž počítačové sítě
Střední délka kabelu v počítačové učebně	15 m
Střední délka kabelu v ostatních místnostech	60 m
Propojení učeben 2 x kabelem UTP	90 m
Propojení učeben 4 vláknovým FO kabelem multimode	90 m
Napěťové rozvody
Počet rozvaděčů	1
Počet napěťových dvojzásuvek v učebně	2 x 32
Počet napěťových dvojzásuvek ve třídách	2 x 20
Počet napěťových dvojzásuvek v místnostech pedagogických pracovníků	2 x 10
Počet napěťových dvojzásuvek v podkroví	2 x 1
Celkový počet zásuvek	2 x 33
Kabeláž napěťových rozvodů	
Střední délka kabelu v počítačové učebně	15 m
Střední délka kabelu v ostatních místnostech	60 m
Poskytované služby
Počet serverů	2
Počet klientských pracovišť v počítačové učebně	20
Počet počítačových učeben	2
Počet klientských pracovišť ve třídách	20
Počet klientských pracovišť v místnostech pedagogických pracovníků	3
Cílový stav počtu klientských pracovišť	63
Počet UPS 	2
Počet tiskáren	2
Minimální počet klientských pracovišť	9
Technické požadavky na realizaci
Veškeré pasivní prvky LAN musí být provedeny v kategorii minimálně 5e. Je zajištěno propojení alespoň jednoho z datových rozvaděčů na telekomunikační rozhranní určené k napojení do sítě Internet. Veškerá kabeláž bude v provedení LSHZ. Trasování bude provedeno v plastových žlabech s oddělením datových a napěťových rozvodů. Všechny napěťové zásuvky budou v provedení dvojzásuvka, která je barevně odlišena od stávajících zásuvek. Všechny silové rozvody budou ve trojvodičovém provedení s dvoustupňovou ochranou proti přepětí. Silové rozvody budou zakončeny v separátních rozvaděčích.
Plnění veřejné zakázky
Plnění veřejné zakázky je poptáváno pro reálné lokality - školská zařízení, které se mohou od modelové lokality lišit, zejména v oblasti stávajícího technického vybavení školského zařízení a nutnosti integrace tohoto vybavení. Uchazeči berou proto na vědomí, že plnění veřejné zakázky splňující požadované (respektive jimi nabízené) parametry pro reálné lokality jednotlivých školských zařízení (dále též jen „reálné lokality“) bude probíhat bez ohledu na odlišnosti reálné lokality od modelové lokality. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a který tedy bude plnit práva a povinnosti stanovená v této zadávací dokumentaci pro GD, se zavazuje plně respektovat konkretizaci parametrů a rozsahu plnění pro reálné lokality. GD musí před vlastním plněním veřejné zakázky provést nezbytné místní ohledání reálné lokality a vypracovat projekt každé reálné lokality; posledně uvedená plnění však nejsou zadavatelem poptávána, nejsou předmětem veřejné zakázky a zadavatel za tato plnění nebude hradit uchazeči náklady s tím vynaložené. 
Dodávka pasivní kabeláže bez aktivních prvků (LAN) do školských zařízení 
Předmětem plnění v rámci této veřejné zakázky je dodávka  pasivní kabeláže bez aktivních prvků (LAN), včetně silových rozvodů a prvků pasivní ochrany strukturované kabeláže. Nabídka stanoví výčet těchto prvků a finanční kalkulaci vybudování LAN v obou typech modelových lokalit. Nabídka stanoví rovněž  způsob řešení pasivní ochrany LAN. Projekce jednotlivých reálných lokalit musí být koncipována tak, aby bylo možné projektovanou kabeláž v budoucnu rozšířit a aby bylo možné do navrhovaného řešení integrovat stávající infrastrukturu ve školách, přičemž integrace stávající infrastruktury školského zařízení – reálné lokality nemá vliv na cenu dodávky poptávané v této obchodní veřejné soutěži. Nabídka přinese návrh zásad a pravidel pro upřesnění a kvantifikaci plnění pro jednotlivá zařízení.
Na instalovanou kabeláž je požadována záruka minimálně 15 let.
Dodávka komplexních služeb ICT pro učitele a žáky
Zadavatel požaduje, aby při připojení LAN sítí vznikl chráněný prostor – tzv. školní intranet, s jasně definovaným technologickým řešením, parametry propustnosti a bezpečnosti, které musí být obsahem nabídky. Nabídka uvede návrh zásad a pravidel pro upřesnění a kvantifikaci plnění pro jednotlivé reálné lokality. Nabídka komplexních služeb ICT bude strukturovaná do těchto oblastí:
	Služby standardního klientského pracoviště

Služby sítě LAN
Konektivita v rámci školního intranetu a přístup do internetu
Službu centrálního internetového serveru („CIS“)
	Instalace a provoz
Služby standardního klientského pracoviště 
Standardní klientské pracoviště bude vybaveno tak, aby poskytovalo služby vybaveného multimediálního osobního počítače (tzn. schopného přehrávat audio a videosekvence v reálném čase, včetně sluchátek s mikrofonem) opatřeného alespoň 15´´ monitorem, českou klávesnicí a myší, které je připojené do LAN s dostatečným výkonem v závislosti na zvoleném operačním systému standardního klientského pracoviště a na zvoleném serverovém prostředí, ke kterému je připojeno. Nabídka uvede detailní výčet služeb tohoto standardního klientského pracoviště a nabídkovou cenu na  jedno standardní klientské pracoviště.
Nabídka současně uvede základní informaci o reálných možnostech uspokojování zvyšujících se HW nároků na standardní klientské pracoviště (upgrade). Nabídka rovněž stanoví metodiku a způsob pasivní ochrany standardního klientského pracoviště.
Uchazečem navržený systém musí umožnit uživateli standardního klientského pracoviště, aby se po zadání svého uživatelského jména a hesla dostal k možnosti aktivace obvyklých služeb (sítě LAN a sítě Internet) do 30 sekund. 
Zadavatel požaduje, aby monitor u standardního klientského pracoviště vyhovoval parametrům stanoveným v  emisní normě TCO 99 a normě pro Power management (EPA energy star nebo obdobné). Standardní klientské pracoviště dále musí splňovat ergonomické požadavky, tzn. u 15˝ monitoru musí být maximální rozteč masky 0,26mm při doporučeném rozlišení minimálně 1024 x 768 při obnovovací frekvenci 85Hz. U TFT panelu musí být svítivost minimálně 200 Cd/m2 a kontrast (vyjadřuje poměr rozdílu mezi nejtmavším a nejsvětlejším bodem) minimálně 250:1 s doporučeným rozlišením minimálně 1024x768.
Služby sítě LAN
Služby serverového charakteru pro LAN
Požadavek zadavatele na poskytování těchto služeb zahrnuje služby obvyklé na trhu v době dodávky této části plnění tak, jak budou vyžadovány standardními klientskými pracovišti v závislosti na zvoleném operačním systému (dále jen “OS”) serveru a těchto standardních klientských pracovišť. Tyto služby jsou vyjádřeny jako systémové funkce LAN serveru, souborové a tiskové služby, služby www, další služby (jmenná služba, mail server, bezpečnost - antivirová ochrana, apod.)
Nabídka uvede OS serveru, detailní výčet všech nabízených služeb a jejich parametrů. Mezi povinně nabízené služby serveru/ů patří:
	file server

www server
DNS (Domain Name Server)
NAT (Network Address Translation)
mail server (řešení umožňující i webmail)
FireWall
Proxy server
Autentifikace
Správa uživatelských profilů
Z důvodů možného provozování dalších aplikací musí být server dimenzován minimálně trojnásobně nad nutný výkon pro nabízené služby.
	Tiskové služby
Tiskové služby musí být navrženy tak, aby byly dostupné prostřednictvím souboru služeb poskytovaných v prostředí LAN a budou vykazovat kvalitní černobílý tisk z laserové tiskárny. Zařízení (tiskárna) bude mít takové parametry, aby vyhovovala nárokům v době dodávky plnění této části veřejné zakázky na trhu obvyklým. Nabídka uchazeče uvede  základní parametry nabízených tiskáren pro období II. pol. 2001.
	Aktivní prvky LAN sítě
Aktivní prvky LAN sítě zahrnují zadavatelem požadované služby spojené s konektivitou navrhovaného řešení v rámci sítě LAN v jednotlivých reálných lokalitách a v návaznosti na připojení této infrastruktury k internetu.. 

Tyto služby jsou zadavatelem požadovány na úrovni přepínaného 100Mb Ethernetu s podporou virtuálních sítí (VLAN). Na síťové úrovni se předpokládá provozování pouze protokolu TCP/IP. 
V nabídce je třeba stanovit a popsat veškeré vlastnosti takové služby.
	Doplňující požadavky na služby ICT poskytované v LAN
Každá reálná lokalita, ve které budou aktivovány služby ICT, musí mít možnost využívat služeb Internet/intranet browseru a e‑mailu se schránkou umístěnou na serveru LAN. Tyto služby musejí být nakonfigurovány tak, aby bylo možné aktivovat všechny služby CIS podle aktuálního uživatelského profilu. 

Každý uživatel musí mít možnost přihlásit se k systému v jakémkoli přípojném místě sítě LAN, ve které má zřízen svůj uživatelský profil. Systém musí znát jeho aktuální uživatelský profil a podle tohoto profilu s uživatelem dále pracovat. Nabídka musí uvést konkrétní návrhy uživatelských profilů a popis služeb dostupných uživateli a způsob průběžné správy těchto profilů ze strany GD.
Nabídka určí způsob řešení bezpečnosti a zabezpečení diferencovaného přístupu k datům, podle autentifikace a uživatelských profilů, v souladu s platnou legislativou ČR. Součástí navrhovaného řešení uchazeče musí být oddělení části sítě LAN přístupné žákům a studentům od části sítě LAN přístupné pouze pedagogům. GD musí v síti LAN dále zajistit bezpečné oddělení těchto segmentů.
Konektivita v rámci školního intranetu a přístup do internetu
Páteřní síť
Páteřní síť využívaná pro plnění této veřejné zakázky musí mít v rámci sítě poskytovatele (providera) charakter tzv. intranetu a bezpečně oddělit data sítě zadavatele od dat ostatních uživatelů sítě poskytovatele. Páteřní síť resortu zadavatele musí poskytovat dostatečnou kapacitu pro agregaci provozu z přístupové sítě. Tato kapacita se posuzuje na základě několika faktorů. Mezi tyto faktory patří zejména dostatečná hustota portů (fyzických i logických), dostatečný paketový výkon, garantovaná rychlost datových toků, celková rozšiřitelnost zařízení atd. Projekt i vlastní provedení této páteřní sítě musí být navržen a proveden tak, aby respektoval a splňoval parametry definované referenčním rozhraním informačních systémů veřejné správy (ISVS).
	Přístupová síť
Přístupová síť bude zajišťovat konektivitu koncových uživatelů (tzn. učitelů a žáků popřípadě jiných oprávněných osob) k páteřní síti a musí umožnit bezproblémovou komunikaci s internetem a možnost povyšování komunikační rychlosti bez nutnosti výměny aktivních prvků a programového vybavení. Tato síť musí rovněž poskytnout různé typy připojení jednotlivých lokalit k internetu. 
	Konektivita do Internetu
Konektivita do Internetu musí být zajištěna pro všechny uživatele. Nabídka musí specifikovat a prokázat spolehlivost tohoto připojení. Uchazeč musí v nabídce prokázat skutečnost, že  jako budoucí GD má prokazatelně zajištěné dostatečně propustné propojení na mezinárodních spojích a do peeringového centra.
Z důvodu ochrany školního intranetu musí být připojení do Internetu zabezpečeno dostatečně výkonnými firewally. Nabídka uvede typ firewallů a zdůvodnění této volby, včetně bezpečnostních parametrů. Řešení musí rovněž umožňovat inteligentní filtraci informací propagovaných do školního intranetu z internetu.
	Výkonnostní požadavky
LAN bude připojena v rámci školního intranetu do internetu s takovými parametry propustnosti, aby byly s vysokou pravděpodobností splněny následující podmínky:

	Když polovina všech existujících standardních klientských pracovišť vydá požadavek na stažení různého 100 KBytového souboru z ostatních www serverů různých škol v ČR připojených do školního intranetu, tak budou všechny požadavky splněny maximálně do 120 sekund. 

Když polovina všech existujících klientských pracovišť vydá požadavek na stažení různého 100 KBytového souboru z centrálního internetového serveru CIS, tak budou všechny požadavky splněny maximálně do 80 sekund. 
Nabídka bude obsahovat rovněž krátkou studii vnitřních vazeb v systému, čímž uchazeč bude dokladovat důvěryhodnost nabídky v oblasti splnění parametrů propustnosti. Dále bude objasněno, jakým způsobem bude možné v důsledku vývoje v oblastech informačních a komunikačních technologií průběžně zvyšovat kapacitu průchodnosti uvnitř celého systému.
	Doplňkové služby související s páteřní a přístupovou sítí
Nabídka uchazeče musí kromě základních funkcí nabízet i funkce doplňkové. Mezi tyto doplňkové funkce patří zejména definice IP adresního prostoru, jmenná služba (nabídka uchazeče musí uvést návrh logiky jmenných konvencí škol pro potřeby jejich adres a jmenné konvence e-mail adres), distribuce časové informace, apod.

V nabídce je potřeba uvést a popsat všechny doplňkové služby, které jsou součástí nabízeného řešení informační a komunikační infrastruktury. 
Služby centrálního internetového serveru (“CIS”)
Služby centrálního internetového serveru poskytne GD pro zabezpečení činnosti infrastruktury ICT a vzdělávacího portálu. Vzdělávací portál je obsahem Projektu II - Vzdělávací SW a informační zdroje. Projekt II není součástí této OVS.
CIS musí poskytovat služby minimálně na úrovni správy a zabezpečení činnosti infrastruktury ICT školního intranetu. Dalšími službami jsou služby typu autentifikace uživatelů, aplikační hosting a content management.
Tyto služby zahrnují zejména:
	provozování CIS

poskytnutí dostatečného diskového prostoru pro ukládání dat
zálohování dat
aktualizaci systémového software
definovanou dostupnost dat a služeb dostupných z Internetu.

Uchazeč vyspecifikuje veškeré možnosti nasazení různých technologií na jím poskytnutých CIS (jako např. možnost používání standardních scriptovacích i kompilačních jazyků, možnost používání databází, možnost používání nástrojů pro zabezpečený přenos informací, apod.). Nabídka bude rovněž obsahovat  krátkou studii, jak se bude uchazeč, jako budoucí GD, vyrovnávat s požadavky na přizpůsobivost nárokům nových aplikací.
Nedílnou součástí nabídky musí být architektura bezpečného a vysoce dostupného připojení CIS v rámci sítě internet.
Instalace a provoz
Součástí služeb ICT obsažených v nabídce musí být popis způsobu plnění následujících instalačních a provozních služeb:
	Instalace a zprovoznění všech v nabídce uváděných, dodávaných prvků a zařízení;

Servis a preventivní údržba všech dodávaných prvků a zařízení; 
Připojení do sítě internet, přístupovou síť do úrovně Ethernet portu připojujícího LAN síť a CIS platí nezbytný, zadavatelem požadovaný předpoklad, že GD poskytuje své služby 24 hodin denně a 7 dní v týdnu po 365 dní v roce; 
Pro aktivní komponenty LAN sítě a servery LAN platí nezbytný, zadavatelem požadovaný předpoklad, že GD poskytuje své služby 16 hodin denně (od 7 do 23 hodin) a všechny pracovní dny  v týdnu; GD zahájí odstraňování jakékoliv vady na místě jejího výskytu nejpozději ve lhůtě 4 hodin od jejího oznámení školským zařízením s tím, že vadu je třeba odstranit vždy bezodkladně, s přihlédnutím k charakteru vady;
Pro vlastní standardní klientská pracoviště a tiskárny je zadavatelem požadováno, aby GD zahájil odstraňování jakékoliv vady na místě jejího výskytu nejpozději bezprostředně následující pracovní den po dni, ve kterém byla vada školským zařízením oznámena a takovou vadu je třeba odstranit bezodkladně, s přihlédnutím k charakteru vady;
Bude-li konkrétní servisní činnost vykonávat GD prostřednictvím třetí osoby - subdodavatele, je nutné v nabídce detailně popsat systém podpory, kterou GD takovým subdodavatelům poskytne;
Součástí dodávky budou rovněž služby “Call Centra” pro účely hlášení vad školskými zařízeními a pro podporu ICT koordinátorů; v této souvislosti musí být v nabídce specifikován způsob činnosti tohoto Call Centra a návaznost na případné, jednotlivé třetí osoby – subdodavatele;
Veškeré provozní služby budou zajišťovány řádně po dobu platnosti smlouvy mezi GD a zadavatelem; tato doba platnosti je uvedena v kapitole 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky.
Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění:	do 2 měsíců od podpisu smlouvy se zadavatelem
Místo plnění:	Školská zařízení uvedená v příloze k zadávací dokumentaci.
Smlouva mezi vybraným uchazečem – GD a zadavatelem bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že po dobu od jejího uzavření do 31.12.2005 ji může GD i zadavatel písemně vypovědět pouze z důvodů podstatného porušení povinností stanovených smlouvou, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě poškozené strany, a to vždy pouze s účinností k datu 31.12.2005. Počínaje 1.11.2005 je zadavatel oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv během její platnosti rovněž v případě, že nebude mít ze státního rozpočtu zajištěny dostatečné finanční prostředky k placení plnění veřejné zakázky; smlouva v tomto případě skončí ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla GD doručena výpověď zadavatele. Počínaje 1.1.2006 lze smlouvu vypovědět z důvodů podstatného porušení povinností stanovených smlouvou a za podmínky doručení obdobné předchozí písemné výzvy, a to vždy s účinností ke konci kalendářního roku a za předpokladu, že výpověď byla doručena druhé smluvní straně nejpozději do 30.6. příslušného roku.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů
Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu § 2b zákona a jejich splnění prokázat způsobem podle § 2c zákona. 
Doklady prokazující kvalifikační předpoklady budou v nabídce označené "Originál".
Doklady o oprávnění k podnikání musí prokazatelně pokrývat veškeré činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky a které vyplývají z bodu 3.2 Specifikace předmětu poptávaného plnění.
Předloží-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních předpokladů výše uvedeným způsobem u těchto osob tak, že každá z nich prokáže splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu jejího plnění v rámci této veřejné zakázky. Plnění veřejné zakázky těmito osobami společně a rozsah plnění každé z takových osob musí být v nabídce doloženo smlouvou uzavřenou všemi zúčastněnými osobami.
Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické vhodnosti v souladu s následujícími kriterii seřazenými v sestupném pořadí podle stupně jejich významu :
	Předpoklady a záruky provedení plnění veřejné zakázky – váha 20%

Celkový počet funkčních klientských pracovišť nabízených v rámci rozpočtových prostředků vyhrazených dle Realizace státní informační politiky ve vzdělávání obsažené v usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14. 3. 2001 a rychlost plnění celé veřejné zakázky – váha 18%
Garantované parametry služeb, servisu a podpory – váha 16%
Výše nabídkové ceny – váha 15%
Podpora tuzemské výroby a zaměstnanosti – váha 13%
	Způsob integrace dosud vynaložených investic a míra jejich zhodnocení v rámci plnění veřejné zakázky – váha 12%
	Nabízené technologie – váha  6%
	Předpoklady a záruky provedení plnění veřejné zakázky 

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky uchazečů z hlediska zkušenosti uchazeče z dané oblasti, popř. zkušenosti společníků nebo zakladatelů uchazeče  s ohledem na technické, finanční a provozní aspekty a požadavky v rámci této veřejné zakázky. Projekt navrhovaného řešení plnění této veřejné zakázky obsažený v nabídce bude v rámci tohoto kritéria hodnocen zejména z hlediska splnění následujících aspektů : 
	Technické aspekty

Organizační aspekty
Finanční aspekty
Aspekty týkající se zkušeností

Technické aspekty
Specifikace architektury řešení a jeho důsledků (ekonomické, časové, technologické, způsob zabezpečení apod.) 
Časový harmonogram,
Dimenzování infrastruktury 
Vztahy systému k ostatním informačním systémům veřejné správy
Funkční požadavky, jako je výkonnost, bezpečnost, spolehlivost, dostupnost, rozšiřitelnost apod.
Schopnost začlenění do odpovídajících informačních systémů Evropského společenství.

Organizační aspekty
Kvalifikace a předpokládaný počet pracovníků uchazeče disponibilních na území ČR. 
Personální organizace, včetně podrobné organizační struktury
Předpoklady pro zajištění systémové integrace dodávek celého řešení, relevantní k realizaci projektu na území ČR.
Způsob týmové práce. Metodické postupy realizace (organizace atestací, práce se subdodavateli, školami, úřady a podobně)

Finanční aspekty
ekonomický a finanční model realizace zakázky, včetně předpokládané rozvahy a provozních nákladů
důvěryhodnost, resp. rizikovost investora

Aspekty týkající se zkušeností
Odbornost pracovníků, kteří se účastní plnění této veřejné zakázky se zaměřením na předmět této veřejné zakázky,
Již  realizované zakázky na území České republiky s tématem podobným předmětu plnění této veřejné zakázky 
průměrný roční počet zaměstnanců uchazeče nebo jeho subdodavatelů v jednotlivých odborných profesích rozhodných pro plnění veřejné zakázky,
předpokládaný finanční a věcný podíl prací na této veřejné zakázce zajišťovaný vlastními silami uchazeče a subdodavateli ,
systém řízení jakosti uchazeče i subdodavatelů.
	Celkový počet funkčních klientských pracovišť v rámci rozpočtových prostředků vyhrazených dle Realizace státní informační politiky ve vzdělávání obsažené v usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14.3.2001 a rychlost plnění celé veřejné zakázky

Základní parametry
V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky dle rychlosti výstavby LAN a aktivace plně funkčních standardních klientských pracovišť na základě údajů uvedených v níže uvedené tabulce. Dále bude hodnocen celkový počet standardních klientských pracovišť provozovaných do 31.12.2005, nabízených uchazečem. Jedná se o míru a dobu naplnění cílového stavu tak, jak jej popisuje modelová lokalita (typy malá LAN a velká LAN) ve vzájemném modelovém procentuálním poměru s využitím rozpočtových prostředků vyhrazených dle Realizace státní informační politiky ve vzdělávání obsažené v usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14.3.2001 v celkové výší 4.430.000.000 (čtyři miliardy čtyři sta třicet milionů korun českých) do konce roku 2005. Dále bude hodnoceno i doložení reálnosti dosažení posuzovaných parametrů.

Označení v grafu
Hodnota
Jednotka
Doba náběhu od podpisu smlouvy k zahájení instalace pasivních portů (dvojzásuvek, vč. elektrorozvodů)
X2-X1

Měsíce
Počet pasivních portů
Y2

Ks
Rychlost dokončení instalace pasivních portů
Y2/(X4-X2)

pasivních portů/za měsíc




Doba náběhu od podpisu smlouvy k instalaci klientských pracovišť
X3-X1

Měsíce
Počet standardních klientských pracovišť 
Y1

ks 
Rychlost aktivace služeb standardních klientských pracovišť 
Y1/(X5-X3)

aktivních portů/měsíc
Délka životního cyklu standardních klientského pracoviště (za jak dlouho počítá uchazeč s upgrade standardních klientských pracovišť) 


Měsíce


kde se pod pojmy
	Y1 rozumí počet standardních klientských pracovišť,

Y2 rozumí počet pasivních portů;
X1 rozumí podpis smlouvy mezi zadavatelem a GD-vybraným uchazečem
X2 rozumí zahájení budování (dodávky) pasivních portů
X3 rozumí zahájení instalace a aktivace standardních klientských pracovišť
X4 rozumí dosažení hodnoty Y2 u pasivních portů
X5 rozumí dosažení hodnoty Y1 u standardních klientských pracovišť
X6 rozumí datum 31.12.2005
počet


Y2

Y1



čas

X6re v rámci poskytování komplexních služeb
 X5
X4
X3
X2
X1

	Garantované parametry služeb, servisu a podpory

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu nabízených podmínek zabezpečení provozu nabízené komunikační a informační infrastruktury, reálnosti dosažení nabízených podmínek a způsobu jejich garantování (návrh zásad a pravidel pro upřesnění a kvantifikaci plnění pro jednotlivá zařízení, specifikace poskytnutého aplikačního software v rámci poskytování komplexních služeb, způsob atestace subdodavatelů apod.). Dále bude hodnocena schopnost uchazeče vyrovnat se s požadavky popsaných v kapitole 3.2.3.5 Instalace a provoz (např. počet servisních středisek apod.)
	Výše nabídkové ceny

Obdobně jako zadavatel definuje modelovou lokalitu, stanoví pro  jednoznačnou kvantifikovatelnost a posouzení nabídek dle tohoto kritéria  tzv. porovnávací hodnotu, která činí pro pasivní porty 80.000ks a pro standardní klientská pracoviště 50.000ks. Ve vztahu k porovnávací hodnotě musí nabídka uvést nabídkovou cenu:
	Za jeden pasivní port (dvojzásuvka RJ45 a 2 silové zásuvky 2x230V) při dosažení porovnávací hodnoty při plošné dodávce do všech školských zařízení. Pro jednoznačné porovnání nabídek se bere v úvahu výpočet pro modelové lokality v poměru 20% malá LAN a 80% velká LAN

Pro služby vyplněním  následující tabulky, kde N je počet měsíců potřebných pro dosažení porovnávací hodnoty, X je proměnná nabývající hodnot od 2 do N-1 a jednotkou se myslí standardní klientské pracoviště:
 
cena za jednotku a měsíc
1. měsíc
X-tý měsíc
N-tý měsíc


počet aktivních jednotek
cena za měsíc celkem
počet aktivních jednotek
cena za měsíc celkem
počet aktivních jednotek
cena za měsíc celkem
Služby klientského pracoviště
 
 
 
 
 
 50.000
 
Konektivita
 
 
 
 
 
 
 
Služby LAN serveru/ů
 
 
 
 
 
 
 
Služby CIS









Suma1:

SumaX:

SumaN:


Celková cena je součtem Suma1 + Suma2 + .. + SumaX + .. + Suma(N-1) + SumaN
	Nabídka dále přinese návrhy sankcí pro případ prodlení s finančním plněním zadavatele.

	Podpora tuzemské výroby a zaměstnanosti

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky takto:
Státní finanční prostředky vznikají zejména z daní a poplatků. V zájmu ochrany a zvládnutí bilance těchto prostředků je třeba, aby státní prostředky byly přednostně uvolňovány takovému uchazeči, který nejlépe naplní následující požadavky:
	uchazeč je registrován v ČR a platí daně v ČR

při realizaci zakázky bude podporovat zaměstnanost v ČR, případně i vytvořením nových pracovních míst
maximální část prostředků bude použita na výrobu/realizaci dodávky na území ČR
využití místních zdrojů
	reinvestice prostředků, získaných z veřejné zakázky, na území ČR
	Způsob integrace dosud vynaložených investic a míra jejich zhodnocení v rámci návrhu plnění veřejné zakázky

Hodnotí se způsob integrace dosud vynaložených investic a míra jejich zhodnocení pro stávající infrastrukturu veřejné správy, vazba na ISVS a způsob integrace stávajícího vybavení ve školských zařízeních. 
	Nabízené technologie

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z hlediska nabízených technologií takto:
	Ověřenost, modulárnost, rozšiřitelnost, schopnost provozu a garantované technologické parametry nabízeného řešení při současném splnění požadavků, kladených na dodávané řešení zadavatelem v zadávací dokumentaci.

výběr nabízených technologických a technických prvků, které musí být voleny tak, aby způsob užívání poskytovaných služeb nebyl v zásadním rozporu se způsobem využívání srovnatelných služeb v okolních zemích/EU/světě. 
Vlastní volba technologie (připojení k internetu, volba HW a SW) není pro zadavatele klíčová, pokud bude zaručeno splnění kvalitativních a kvantitativních parametrů požadovaných služeb.
Dodané služby ICT slouží především pro seznámení se s nejrůznějšími technologiemi, pochopení rozdílů mezi nimi a integrace všech těchto systémů do výuky. Není tedy cílem vytvořit jednotné homogenní prostředí, ale naopak každý uživatel musí mít možnost seznámit se s více různými systémy ICT, v rámci co nejúplnější úrovně informační gramotnosti. Z tohoto důvodu je uchazeč povinen nabídnout takové řešení, které nesmí být založeno výlučně na jedné platformě. Nabídka přinese krátkou studii zajištění konkurenčního prostředí tak, aby minimalizovalo exkluzivitu produktů, které jsou využívány při poskytování služeb na uživatelské úrovni.
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek
Nabídková cena bude cenou maximální a bude obsahovat veškeré náklady na plnění veřejné zakázky zpracované jednotně ve struktuře podle zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude uvedena v české měně, včetně všech poplatků souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to v členění nabídková cena bez DPH a nabídková cena s DPH; nabídková cena bude v nabídce dále specifikována podle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. Uchazeč je povinen uvést v nabídce odděleně nabídkovou cenu na dodávku pasivní části LAN vztaženou na každý dodaný pasivní port a nabídkovou cenu na dodávky komplexních služeb ICT vztaženou na měsíc poskytnutí klientského pracoviště s aktivními komplexními službami.
Úhrady cen za plnění budou splatné měsíčně pozadu po předchozím písemném odsouhlasení objemu a kvality dodaného plnění za dané období, a to na základě řádného daňového dokladu uchazeče se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení zadavateli v souladu s uzavřenou smlouvou.
Údaje o zadavateli
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem Karmelitská 7
118 12 Praha 1 – Malá Strana
IČO:	022985
Jednající:	Mgr. Eduard Zeman, ministr
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Špirhanzl
Telefon:	02 / 57193675
Fax:	02 / 19357172
e-mail:	spirhan@msmt.cz
Další podmínky a způsob plnění veřejné zakázky 
Zadavatel stanoví následující další podmínky provedení veřejné zakázky, které musí být v nabídce plně respektovány a k jejichž dodržování se GD zaváže  podpisem  smlouvy o dílo :
	GD bude plně respektovat investice do lokálních systémů již vložené;  to znamená, že již existující prvky a zařízení ICT infrastruktury školských zařízení, splňují-li základní požadavky na funkčnost, zahrne GD do projektu systému ICT a stanoví podmínky a rozhraní pro připojení existujících prvků a zařízení do budované infrastruktury (například: nakoupené počítače, které vyhovují požadavkům a jsou již v majetku jednotlivých školských zařízení, takové části LAN, které budou splňovat zadané parametry a podobně). Tyto prvky a zařízení zahrne GD do projektu systému ICT vždy, umožní-li to její technický stav a bude-li úspěšně uzavřeno jednání s dotčeným školským zařízením, resp. současnou dodavatelskou firmou. 

GD se zavazuje zahájit v průběhu realizace této veřejné zakázky jednání se zřizovateli školských zařízení (obcí a krajů) o možnostech navýšení kvality služeb a o dalších zdrojích financování.
GD je srozuměn a nemá námitek, že nemá zajištěnu exkluzivitu v poskytování služeb obdobných plnění této veřejné zakázky a bude tedy plně respektovat další případné dodavatele, kteří budou mít uzavřený právní vztah se zadavatelem  ve vztahu k jiným  školským zařízením v ČR. Zadavatel má právo rozdělit taková plnění  mezi více dodavatelů.
GD se zavazuje jednat o poskytování nabízených služeb za obdobných podmínek i veřejným knihovnám, popř. dalším institucím podílejícím se na vzdělávání, přičemž tyto služby nejsou součástí této veřejné zakázky.
Bude-li zajišťovat GD určitá plnění prostřednictvím třetích osob - subdodavatelů, zavazuje se GD vybírat tyto osoby prioritně z těch osob, které již v dané lokalitě nebo skupině lokalit působí. Každá taková osoba - subdodavatel bude mít právo a povinnost projít atestačním řízením u generálního dodavatele. Nabídka musí obsahovat proceduru takových atestací a kriteria pro rozhodování o těchto osobách. Schválený princip postupu v rámci atestací bude nedílnou součástí smlouvy o dílo mezi zadavatelem a GD.
GD bude při svém plnění akceptovat takové subdodavatele a subdodávky, které budou vybrány v rámci multikriteriálního hodnocení nabídek předložených v rámci iniciativy PPP (Public private partnership), kterou vyhlásil úřad vlády ČR na podzim 2000, případně i jiné pro zadavatele výhodné subdodávky. Výběr subdodávek provádí zadavatel. GD  není povinen tyto dodávky akceptovat pouze v případě, kdy nebude splněna technologická kompatibilita s jinými částmi systému, nebo kdy není prokazatelně splněna podmínka úspory nákladů. GD bude poskytovat aktivní součinnost při jednáních s osobami poskytujícími takové subdodávky a při vypracování smluv mezi zadavatelem a těmito subdodavateli.  Uzavřená smlouva mezi zadavatelem a takovým subdodavatelem má vliv na cenu plnění GD tak, že nejsou-li dány důvody k odmítnutí subdodávky  GD, snižuje se cena plnění GD bez dalšího o výši odměny stanovenou pro subdodavatele, jež byla sjednána ve smlouvě mezi zadavatelem a tímto subdodavatelem za součinnosti GD. 
GD  umožní průběžnou a časově neomezenou kontrolu a poskytne veškerou požadovanou dokumentaci, včetně smluvních dokumentů a podkladů pro fakturaci, generálnímu auditorovi systému (GA), který zajišťuje pro zadavatele řízení kvality na smluvním základě. GD respektuje vybraného GA jako nástroj, pomocí kterého zadavatel nezávisle sleduje způsob dodávky a instalace LAN, zavádění požadovaných služeb v rámci plnění této veřejné zakázky a kvality těchto služeb. GD bude respektovat principy zajištění kvality projektu stanovené zadavatelem na návrh GA, které budou vzájemně odsouhlasené všemi stranami. Nedodržení těchto principů bude chápáno jako závažné porušení smluvních závazků. GD se zavazuje uhradit veškeré náklady, které vzniknou v důsledku nutnosti odstranění takto vzniklých nedostatků. V případě, že bude zjištěno nesplnění smluvních povinností GD, GA má právo navrhnout zadavateli výši slevy odpovídající vadnému plnění GD.  O této skutečnosti bude vždy informován i GD. GD se v takovém případě zavazuje závěry GA plně respektovat jako závazný podklad pro stanovení výše slevy z ceny plnění veřejné zakázky, nebude-li zadavatelem uplatněna sleva v nižší výši, než jak stanovil GA.
GD bude po celou dobu plnění veřejné zakázky neustále sledovat veškeré obecně závazné právní předpisy a právně významné skutečnosti a informace, které jsou relevantní z hlediska plnění veřejné zakázky a práv a povinností smluvních stran ( zejména zákon o ochraně osobních dat, autorský zákon, zákon o ochraně utajovaných skutečností, zákon o zadávání veřejných zakázek a podobně). V případě vzniku relevantních skutečností či zjištění relevantních informací, je GD povinen tuto skutečnost či informaci neprodleně písemně oznámit zadavateli či jím pověřené osobě, a to včetně konkrétního návrhu možného řešení  a dalšího postupu v rámci plnění veřejné zakázky. 
GD bude akceptovat bez dalšího všechny požadavky vznesené Radou vlády ČR pro SIP v souvislosti s možnými vazbami na ISVS, které mu zadavatel sdělí v průběhu plnění veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky a veškeré dílčí termíny plnění veřejné zakázky v návaznosti na průběh uvolňování finančních prostředků v rámci pravidel hospodaření  s rozpočtovými prostředky; 
GD si je vědom veškerých procedur a podmínek při schvalování státního rozpočtu a při placení ceny plnění z rozpočtových prostředků; GD plně respektuje závazná pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky; za tím účelem proto GD bude mít takové finanční zajištění, díky kterým bude moci zajistit plnění veřejné zakázky bez dopadu na sjednané termíny i v případě prodlení zadavatele se splacením finančních závazků do doby trvání 4 měsíců; nabídka bude obsahovat stanovení, zda a jaké budou uplatňovány ze strany GD sankce pro případ prodlení zadavatele se splněním peněžitých závazků, a to diferencovaně pro případ prodlení kratším než 4 měsíce, a pro případ delší než 4 měsíce prodlení zadavatele.
Přílohou faktury bude dodací list plnění GD s uvedením specifikace plnění a s uvedením školských zařízení a počtu dotčených klientských pracovišť, ve kterých bylo plnění prováděno. Příloha může být podána elektronicky.
GD má nárok uplatňovat cenu za řádnou dodávku a instalaci  pasivní kabeláže LAN jednou za kalendářní měsíc, a to vždy pozadu za všechny dodané LAN. Pro každou reálnou lokalitu GD vyhotoví a zadavateli doručí separátní řádný daňový doklad (fakturu), jehož přílohou  bude vždy zadavatelem odsouhlasený měřící protokol pasivní kabeláže a kopie předávacího protokolu.
GD má nárok uplatňovat cenu za řádnou dodávku služeb ICT jednou za kalendářní měsíc, a to vždy pozadu. Pro každou reálnou lokalitu GD vyhotoví a zadavateli doručí separátní řádný daňový doklad (fakturu), jehož přílohou bude vždy zadavatelem odsouhlasený dodací list služeb, který bude obsahovat podrobný výčet školských zařízení a počty poskytnutých funkčních klientských pracovišť v těchto školských zařízeních. Příloha může být dodána i v elektronické podobě. První fakturace za plnění těchto služeb pro každou reálnou lokalitu bude doprovázena protokolem o instalaci ICT v daném místě.
Závěrečná ustanovení
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit nebo doplnit podmínky obchodní veřejné soutěže.
Zadavatel si vyhrazuje právo udělit zakázku více uchazečům
Zadavatel si vyhrazuje právo zadat pouze část veřejné zakázky
Po otevření obálek s nabídkami až do přijetí nejvhodnější z nich může zadavatel jednat s jednotlivými uchazeči za účelem získání doplňujících informací pro své rozhodnutí.
Odmítnout všechny nabídky bez udáni důvodu a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 
Nevracet došlé nabídky a neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil v souvislosti s jeho účastí v obchodní veřejné soutěži.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zrušit bez udání důvodu.
Jednat o vybraném návrhu smlouvy v rámci zveřejněných podmínek této soutěže. 
Ověřit informace o uchazeči z veřejně přístupných třetích zdrojů.
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.
	Návrh smlouvy v nabídce

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl i paragrafový návrh smlouvy, který akceptuje veškeré podmínky soutěže a požadavky zadavatele; návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za uchazeče uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál příslušné plné moci či úředně ověřená kopie plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky, a to výtisku č. 1 “Originál”; návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce, stejně jako návrh sankcí pro případ porušení smluvních povinností obou smluvních stran.
	Zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje, aby uchazeč považoval veškeré informace o zadavateli v tomto dokumentu uvedené za důvěrné ve smyslu obchodního práva. Zadávací dokumentace se nesmí kopírovat ani předávat třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů uchazeče v rámci této soutěže.
	Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka míst plnění veřejné zakázky se nekoná.
	Požadavek zadavatele na formální úpravu nabídky

Nabídka bude formálně upravena podle následujících požadavků. Velikost písma textu nabídky musí být 12pt. (bodů), řádkování 1,5 násobek výšky písma. Krátké studie poptávané v rámci této zadávací dokumentace nesmí každá jednotlivě přesáhnout 5 jednostranně potištěných stran A4. Celková nabídka nesmí přesáhnout 200 jednostranně potištěných stran A4.
Přílohy
Realizace státní informační politiky ve vzdělávání obsažené v usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14. 3. 2001- pro účely této veřejné zakázky je relevantní pouze část VI.-Plán Projektu III-Infrastruktura, zejména pak celková částka vyhrazených rozpočtových prostředků pro generálního dodavatele dle tabulky pod písm. B).
Disketa s databází školských zařízení.

