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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  
na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
 
 

 
 
Název zakázky: „Výměna serveru MÚ Jevíčko“ 
  
Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu 
 
Předmět zakázky:   dodávka  
 
 
 
 

1. ZADAVATEL  
 
Název:  Město Jevíčko 
    
Sídlo:  Palackého nám. 1 
  569 43  Jevíčko  
  
IČ: 00276791 
DIČ: CZ00276791 
 
Osoba oprávněná jednat: Ing. Roman Müller, starosta města 
 Martin Heger, DiS., IT města  
 
Kontaktní osoba: Martin Heger, DiS. 
tel.: 775044561 
e-mail: heger79@gmail.com 
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2. POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY  

 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka virtualizačního serveru, zálohovací jednotky, 
záložního zdroje, programového vybavení a to včetně dopravy a kompletní instalace. 
Popis požadované dodávky, množství a specifikace jsou stanoveny v příloze č. 6 této výzvy 
a je její nedílnou součástí. 

 
 
 
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY  
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 350.000,-- Kč bez DPH. 
 
Všechny nabídkové ceny musí být uvedeny v české měně (CZK) a budou definovány jako 
„ceny nejvýše přípustné“. 
 
 

4. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK A MÍSTO PODÁNÍ  

• Do 14. 12. 2012, 10:00 hodin 

•  Místo podání: Sídlo zadavatele 
 
 

5. DALŠÍ NÁLEŽITOSTI NABÍDKY  

• Nabídka bude podána v českém jazyce. 

• Zadavatel může kdykoliv až do podpisu smlouvy s vítězným uchazečem toto výběrové 
řízení zrušit. 

• Zadavatel může nevybrat žádnou nabídku. Další náležitosti jsou upraveny v zadávací 
dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této výzvy. 

 
 
V Jevíčku dne 27. 11. 2012 

 
 
         …………………………… 
              Ing. Roman Müller, v. r.  

Starosta 
 
 
 

Vyvěšeno: 27.11.2012 
Sejmuto: 14.12.2012 
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Příloha č. 1 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 na veřejnou zakázku malého rozsahu 

  
„Vým ěna serveru MÚ Jevíčko“ 

 
1. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY  
 
Cenová nabídka musí být předložena v rozsahu a provedení: 
 
1) Krycí list nabídky (Příloha č. 2 této výzvy) 
 
2) Kvalifika ční předpoklady uchazeče: 

a) základní kvalifika ční předpoklady (analogicky podle § 53 zák. č. 137/2006 Sb.) 
• čestné prohlášení (dle Přílohy č. 3 této výzvy) podepsané statutárním 

zástupcem uchazeče 
b) profesní kvalifikační předpoklady 

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší 90 
dnů (originál nebo ověřená kopie) nebo výpis z jiné obdobné evidence 
(analogicky podle § 54 zák. č. 137/2006 Sb.) 

• doklad o oprávnění k podnikání (originál nebo ověřená kopie) 
 
3) Prohlášení statutárního zástupce (Příloha č. 4 této výzvy) 
 
4) Prohlášení statutárního zástupce o vazbě uchazeče k obsahu cenové nabídky (Příloha 
č. 5 této výzvy) 
 
5) Návrh smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče, jež musí obsahovat 
minimálně: 
 

• smluvní strany 
• identifikaci projektu předmět plnění 
• cenovou nabídku v členění: druh, technické parametry, záruční lhůty, jednotkové 

 ceny bez a s DPH, celková cena bez  DPH  
• platební podmínky 
• požadavek na smluvní pokutu do smlouvy o dílo v případě neplnění termínů  

 zhotovitelem je 5 % z ceny zakázky / den.  
• termín dokončení 
• součástí smlouvy o dílo bude technická a cenová specifikace předmětu veřejné 

 zakázky členěna dle Přílohy č. 6 této výzvy 
• místo dodání 
• o dalších náležitostech smlouvy si vyhrazuje zadavatel právo jednat před jejím 

uzavřením a uchazeč podáním nabídky akceptuje právo zadavatele na doplnění 
příslušných ustanovení tak, aby byly splněny veškeré podmínky vztahující se 
k poskytnutí dotace. Návrh smlouvy může být v plném rozsahu nahrazen návrhem 
zpracovaným zadavatelem, přičemž s jednotlivými ustanoveními musí souhlasit 
zástupci obou smluvních stran. 
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2. ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  
 
a. Datum vyhlášení zakázky: 

• 27. 11. 2012 (odesláno uchazečům e-mailovou formou) 
 
b. Lhůta pro podání nabídky: 

• do 14. 12. 2012, do 10:00 hodin 
 
c. Místo pro podání nabídky: 

• sídlo zadavatele  
 
d. Zpracování nabídek: 

• nabídka bude dodána v písemné podobě v jednom originálním výtisku A4 
(podepsaném statutárním zástupcem). Všechny strany nabídky budou očíslovány 
a budou odevzdány pevně spojené v jednom svazku, takže jednotlivé listy nebude 
možné z nabídky vyjmout 

 
e. Možné způsoby doručení: 

• poštou či osobně na adresu zadavatele 

 
f. Obálka s nabídkou: 

• zalepená obálka formátu A4 
• adresa zadavatele 
• adresa uchazeče: jméno a sídlo  
•  označení: „Veřejná zakázka – „Výměna serveru MÚ Jevíčko“– „NEOTVÍRAT“ 

 
g. Otevírání obálek: 

• hodnotící komisí v sídle zadavatele 
• termín:   17. 12. 2012 v 15:00 hodin v sídle zadavatele 
• proběhne přezkoumání věcné a formální úplnosti a u úspěšných nabídek poté bude 

provedeno hodnocení dle stanovených kritérií 
• otevírání obálek je neveřejné 

 
h. Vyrozumění uchazečů: 

• Vyhodnocení nabídek provede komise zadavatele do 18. 1. 2013 
• vítězný uchazeč bude vyzván k zahájení jednání o konečném znění smlouvy o dílo a k 

jejímu podpisu 
 

 
3. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA  
 
a. Hodnocené nabídky: 

• hodnoceny budou pouze nabídky, které byly zadavateli doručeny řádně a včas podle 
požadavků uvedených ve výzvě, 

• nabídka, která bude doručena zadavateli po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, 
nebude otevřena ani hodnocena, uchazeče, který nabídku podal po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek, vyrozumí zadavatel dopisem, 

• zadavatel vede o přijatých nabídkách evidenci v min. rozsahu – identifikace uchazeče, 
místo, datum a čas předložení nabídky. 
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b. Úplnost nabídek:  
• bude provedeno posouzení formální a věcné úplnosti nabídek. Nabídka bude 

vyřazena, pokud nebude obsahovat požadované dokumenty, nebude zpracována tak, 
aby z ní nebylo možné vyjmout jednotlivé části, bude chybět podpis statutárního 
zástupce, nabídka nebude odpovídat požadovanému plnění. Nebude-li nabídka 
obsahovat požadované doklady a přílohy, bude označena za neúplnou a vyřazena 
z dalšího hodnocení, 

• úplnost nabídek posuzuje hodnotící komise, 
 

c. Hodnotící kritéria : 
• nabídková cena za dodávku     30 % 
• technické parametry      30 % 
• záruční podmínky       20 % 
• hodinová sazba za budoucí servisní úkony  
      nad rámec samotné instalace serveru    20 % 

 
 

4. DALŠÍ PODMÍNKY VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
 
a. Práva zadavatele: 

• zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit bez udání důvodu 
• zadavatel si vyhrazuje právo předložené nabídky uchazečů nevracet a uchovat je jako 

součást dokumentace podléhající kontrole v rámci předmětného poptávkového řízení 
• nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy 
• uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na 

provedení dodávky se zadavatelem 
• zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace uváděné dodavatelem v nabídce 
• zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky 
• zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí 

v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se zájemce může o zakázku 
ucházet 

• zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud v nabídce nedoloží dokumenty, 
požadované touto zadávací dokumentací 

• zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy o dílo před 
zahájením plnění díla 

• zadavatel si vyhrazuje dílo realizovat po etapách, dle finančních možností objednatele. 
Rozsah prací, včetně ceny za dílo by se v tomto případě řešilo dodatky ke smlouvě 
o dílo 

• uchazeč se zavazuje, že respektuje tyto požadavky zadavatele bez nároku na náhradu 
škody a na toto ujednání se nevztahují žádné sankce a uchazeč nemá právní nárok na 
uplatnění jakýchkoliv sankcí z důvodu odstoupení zadavatel od této smlouvy o dílo 
před zahájením plnění díla 

 

b. Platební podmínky: 
• splatnost faktur je stanovena na 15 dnů ode dne doručení objednateli zakázky. Faktury 

musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnou legislativou, 
v opačném případě vzniká objednateli právo nevyhovující doklad vrátit a splatnost 
bude počítána ode dne doručení opraveného dokladu na adresu objednatele. 
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6. DODACÍ LH ŮTA A MÍSTO DODÁNÍ ZAKÁZKY  
• příprava na výměnu do 15. února 2013 
• vlastní výměna serveru 16.-17. února 2013 (sobota-neděle) 
• spuštění funkčního serveru nejpozději 18. února 2013 do 06:00 hodin 
• výše uvedené termíny jsou závazné při podpisu smlouvy do 28. ledna 2013. Při 

pozdějším podpisu smlouvy, budou termíny úměrně upraveny 
• místem pro dodání zakázky je sídlo zadavatele 

 
 
 
 
 
 

V Jevíčku dne 27. 11. 2012 

 
 
         …………………………… 

     Ing. Roman Müller, v. r.  
                                                                                                        starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 27.11.2012 
Sejmuto: 14.12.2012 
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Příloha č. 2 
 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY  
 
 

„Vým ěna serveru MÚ Jevíčko“  
 

Název uchazeče  
 

Sídlo uchazeče  
 

IČO  
 

Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti 

 
 

Kontaktní údaje  
(kontaktní osoba, telefon, 
fax, e-mail) 

 
 

Nabídková cena  
celkem bez DPH 
(v Kč) 

 
 

DPH 
(v Kč) 

 
 

Nabídková cena  
celkem včetně DPH 
(v Kč) 

 
 

 
 
 
 
 
 
V  …………………………………………… dne ………………………. 
 
 
jméno a příjmení statutár. zástupce: ……………………………………………… 
 
 
podpis :     …………………………………………………… 
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Příloha č. 3 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE UCHAZEČE/ZÁJEMCE O ZAKÁZKU 

 
název uchazeče/zájemce, IČ 

 
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKA ČNÍCH KRITÉRIÍ  

 
Níže podepsaný statutární zástupce výše uvedeného dodavatele tímto 
čestně prohlašuje, že ke dni podání nabídky uchazeč/zájemce o zakázku 

 
„Vým ěna serveru MÚ Jevíčko“ 

 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného 

spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizaci výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu  

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání podle zvláštních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení 
za spáchání takového trestného činu  

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
zvláštního právního předpisu 

d) vůči jeho majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů 

e) není v likvidaci 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
g)  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti  

 
V  …………………………………………… dne ………………………. 
 
jméno a příjmení statutár. zástupce: ……………………………………………… 
 
podpis :     …………………………………………………… 
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Příloha č. 4 
 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

 
„Vým ěna serveru MÚ Jevíčko“ 

 
 
 
Prohlašuji, že:  
 
a) nabídka neobsahuje žádné přepisy a údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl, 

a obsahuje ………. stran, 

b) veškeré informace uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé, 

c) jsem se řádně seznámil s veškerými podmínkami této zakázky a souhlasím s nimi ve 

všech bodech. 

 

 

 

 

 

V  …………………………………………… dne ………………………. 
 
 
jméno a příjmení statutár. zástupce: ………………………………………………… 
 
 
podpis :    ………………………………………………… 
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Příloha č. 5 

 
 
 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O VAZBĚ UCHAZEČE OBSAHEM CENOVÉ NABÍDKY 

 
„Vým ěna serveru MÚ Jevíčko“ 

 
 
 
Prohlašuji, že se cítím být vázán obsahem cenové nabídky po dobu 60 dnů od ukončení výběrového 
řízení. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  …………………………………………… dne ………………………. 
 
 
jméno a příjmení statutár. zástupce: …………………………………………………… 
 
 
podpis :     …………………………………………………… 
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1. Specifikace technických parametrů předmětu dodávky – minimální požadavky: 

 

Virtualizační server                                                                                                                            Cena v Kč bez DPH: 

Parametr Minimální požadovaná hodnota Technická specifikace dodavatele 

1. Provedení serveru 

TOWER s možností konverze na RACK max. 5 U,  64 

bit architektura, pro přístup ke všem 

komponentám serveru není nutné nářadí, barevně 

značené hot-plug vnitřní komponenty, pokročilá 

integrovaná diagnostika, UEFI BIOS. 

 

2. Počet procesorových patic 2  

3. Osazení - fyzické procesory 1x CPU   

4. 
Počet jader na fyz. 

procesor 
Min. 6  

 

5. Požadovaný výkon serveru 

Dle výsledků testů SPEC CPU2006 (údaj musí být 

uveden na stránkách www.spec.org), 
min. hodnota SPECint®2006 38 
min. hodnota SPECfp®2006  65 

 

6. Cache na procesor Min. 15 MB  

7. Operační paměť  

osazeno min. 24 GB DDR3,  min. 1333 MHz 

RDIMM, možnost rozšíření na min. 768 GB, 

predikce chyb, možnost zrcadlení, podpora ECC 

ochrany proti více bitové chybě, všechny osazené 

DIMM moduly musí mít stejnou velikost a rychlost, 

jejich počet musí být takový, aby byla dosažena 

optimální (tj. maximální 1333 MHz) rychlost těchto 

modulů, minimálně polovina paměťových slotů  

pro osazený CPU musí být volná,  

 

8. Interní disky 

server musí podporovat min. 8 x 3,5" nebo min. 32 

x 2,5" disků standardu SAS 6Gbps nebo standardu 

SATA (NL SATA) 6Gbps, minimální rozšiřitelnost na 

32 TB interní diskové kapacity, server musí 

podporovat SSD disky třídy Enterprise 
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9. Instalované pevné disky  
za provozu vyměnitelné 3 pevné disky min. 

jednotkové kapacity 300 GB 2,5“  10krpm  nebo 

3,5” 15krpm 6 Gbps SAS 

 

10. Interní diskový řadič 

standardu SAS 6Gb/s , hardwarový RAID, podpora 

RAID 0, 1, 10, 5, 50, možnost upgrade na 6,60, min. 

0,5GB zálohovaná cache, podpora hot-plug disků 

SAS i SATA 

 

11. Ethernet konektivita 

min. 4 x 1Gbit metalický ethernet s podporou TOE 

nebo obdobné technologie, WOL, 802.1Q, NIC 

Teaming,  Jumbo Frames, IPv4, IPv6, možnost 

rozšíření na min 2x10 Gbit/s SFP+ nebo 10GBASE-T 

s podporou  802.1Q, TSO,  Jumbo Frames, IPv4, 

IPv6 - bez zabrání PCI slotu 

 

12. Redundance 
min. 2x Hot Swap napájecí zdroj a ventilátory. Zdroj 

i ventilátory musí být vyměnitelné za provozu 
 

13. Optická mechanika  Min. CD/DVD RW SATA  

14. Rozšiřující sloty Volné minimálně 6 slotů PCI-E pro další rozšiřování  

15. Vzdálená správa 

Kompletní vzdálená správa serveru- tj. servisní 

jednotka s možnosti samostatného přístupu po 

management síti (dedikovaný management port), 

popřípadě po sériové lince, jednotka musí 

podporovat technologii kompletní ovládání serveru 

včetně možnosti zapínat a vypínat server, remote 

KVM a remote media. 

 

16. Doplňky 
Server bude obsahovat potřebné příslušenství pro 

umístění do rozvaděče a tzv. cable management 
 

17. Certifikace 
Certifikace HW serveru pro serverovou i diskovou 

virtualizaci a pro použité operační systémy 
 

18. Záruka  
3 roky, 24x7, garantovaná oprava do 24 hodin v 

místě instalace serveru, servis je poskytován 

výrobcem serveru. 

 

 

 



 
 

13/16 

Záložní zdroj napájení  1 ks                                                                                                              Cena v Kč bez DPH: 

1. Parametr Požadovaná hodnota  Technická specifikace dodavatele 

2. Princip Line - interaktive  

3. Vstupní účinník  0,98  

4. Výkon a účinnost 1.5 kVA,   

5. Doba zálohování  Min. 20 minut   

6. Baterie Za provozu vyměnitelné, olověné, bezúdržbové 

akumulátory 
 

7. Obsluha LCD display  

8. Možnost startu na 

baterie  
Ano  

9. Komunikace  USB, možnost rozšíření o LAN - WEB, SNMP  

10. Nelineární zkreslení 

vstupního proudu 
Menší než 5%  

11. Kompatibilita Integrace s řídící konzolí  použité virtualizační platformy 

a kompatibilní s použitým serverovým OS 
 

12. Elektroinstalace Připojení UPS do silového přívodu v serverovně, 

připojení zařízení k UPS  
 

13. Záruka Min. 2 roky  
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Zálohovací jednotka NAS 1 ks                                                                                                          Cena v Kč bez DPH: 

14. Parametr Požadovaná hodnota  Technická specifikace dodavatele 

15. Hrubá datová kapacita  Min. 6 TB, možnost rozšíření na min. 26 TB   

16. RAID Min. 0/1/5/ 6/10, podpora  SPARE   

17. Konektivita  Min. 2x 1Gbit Ethernet s podporou funkcí failover a 

linkové agregace , podpora IPv6 
 

18. Provedení Rack/tower  

19. Podporované protokoly FTP, SMB/CIFS, NFS, SNMP, iSCSI, možnost integrace do 

MS AD, USB 3.0 
 

20. Obsluha WEB nebo grafické administrátorské rozhraní, 

management serveru nezávislý na operačním systému, 

dedikovaná IP adresa, nastavení kvóty na uživatele  

 

21. Napájení Integrovaný napájecí zdroj  

22. Disky Možnost výměny za chodu, podpora SAS nebo SATA II   

23. Záruka Min. 36 měsíců  
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Software                                                                                                                                                         Cena v Kč bez DPH: 

 Parametr Požadovaná hodnota  Technická specifikace dodavatele 

1. Operační systémy - 

virtualizace 
licence pro provoz minimálně 2 serverů ve virtuálním 

prostředí (operační systém serveru kompatibilní se stávajícím 

 prostředím, nejnovější dostupná verze).  

 

2.    

3. Klientské licence pro 

přístup k serverovému 

OS 

přístupové licence pro min. 20 uživatelů  

4. Databázový systém dle standardu zadavatele, kompatibilní se stávajícím 

prostředím, nejnovější dostupná verze 
 

5. Klientské licence pro 

přístup k databázovému 

systému 

přístupové licence pro min. 20 uživatelů  

6. Poštovní systém dle standardu zadavatele, kompatibilní se stávajícím 

prostředím, nejnovější dostupná verze 
 

7. Klientské licence pro 

přístup k poštovnímu 

systému 

přístupové licence pro min. 20 uživatelů  

8.    

9. Monitorovací systém Musí hlásit závady, nebo zhoršení provozních parametrů 

serveru a jednotlivých virtuálních systémů nebo jejich 

komponent a poskytovat grafické zobrazení aktuálního stavu 

 

10.    
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 Implementace , služby                                                                                                                                   Cena v Kč bez DPH: 

 Parametr Požadovaná hodnota  Technická specifikace dodavatele 

1.  • harmonogram implementace   

• dodávka HW a SW  

• montáž, konfigurace a zabezpečení dodávaného 

HW a SW, 

• instalace a nastavení virtualizace, instalace 

a konfigurace virtuálních serverů 

• virtualizace stávajícího serveru 

• instalace databázového a poštovního systému, 

asistence při převodu uživatelů  

• instalace a konfigurace zálohovacího a 

monitorovacího SW, 

• integrace serveru do LAN  

• základní školení obsluhy 

 

 

 

 

 

 

 

Hodinová sazba za budoucí servisní úkony                                                                                                 Cena v Kč bez DPH: 

 Parametr Požadovaná hodnota  Technická specifikace dodavatele 

  • hodinová sazba za budoucí servisní úkony nad 

rámec samotné instalace serveru 

 

 

 

 
 
 


