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Zadávací podmínky
pro uchazeče o veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávku

název

„SERVERY PRO VIRTUALIZACI A SOFTWARE PRO
VIRTUALIZACI“

březen 2020

1. Identifikace zadavatele
Zadavatel
Sídlo
Zastupuje
IČ
DIČ
tel.
fax

Město Česká Třebová
Staré náměstí 78, Česká Třebová, PSČ 560 02
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
002 78 653
CZ00278653
465 500 111
465 531 159

2. Forma zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadání této zakázky se řídí Směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 1.4.2017.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 430.000.-Kč bez DPH.
Žádná z předložených cenových nabídek nemusí být zadavatelem akceptována.
3. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 2 ks serverů pro virtualizaci a software
pro virtualizaci pro Městský úřad Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová.
Zadavatel stanovuje následující požadavky na dodávku:
Technická specifikace
Počet
2 ks virtualizačních serverů v minimální konfiguraci:
CPU:

RAM:

minimálně 1x procesor
min. osmi-jádrový,
minimální dosažitelná
taktovací frekvence
2.10GHz, min. 11MB
Cache, podpora DDR4
2994MHz
minimálně 32 GB RAM
DDR4
64-bit architektura

Počet kusů v
sestavě

2
1

8
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DATA STORAGE:
DISKOVÝ ŘADIČ:

SÍŤOVÁ KARTA:
ZDROJ:
PŘÍSLUŠENSTVÍ:

ZÁRUKA:

HDD 240GB
Pro interní disky (2xHDD
240GB SATA v RAID1,
nutná podpora VMWARE)
10Gb
Napájecí zdroj 500W
Instalační lišty do Racku
1U
Kabely na propojení s MSA 4
zadavatele (HPE 2052 SAS
DC SFF Storage)

2
1

1
2
1

Min. 3 roky on side servis s
reakcí do 24hodin od
nahlášení,
servisované
autorizovaným servisem
dané značky vše nové
nepoužité

Virtualizační software

Počet

Počet kusů v
sestavě

VMWare verze 6P 3letá 1
podpora
Software na management 2
serveru

4. Doba plnění
Termín splnění dodávky předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je do jednoho měsíce od
podpisu smlouvy.
5. Hodnotící kritéria
Pro vyhodnocení cenových nabídek bylo stanoveno základní hodnotící kritérium nejnižší
nabídková cena v Kč včetně DPH.

6. Podání cenových nabídek
Místem pro podání cenových nabídek je Město Česká Třebová, podatelna Městského úřadu,
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová.

stránka 3 z 4

Písemné cenové nabídky mohou být podány osobně v podatelně městského úřadu nebo zaslány
doporučenou poštou, rozhodující je okamžik převzetí cenové nabídky zadavatelem.
Cenové nabídky včetně podepsaného návrhu kupní smlouvy musí být doručeny v zalepených
obálkách, opatřených na přelepení razítkem uchazeče a nápisem:
„SERVERY PRO SERVEROVOU VIRTUALIZACI
A SOFTWARE PRO VIRTUALIZACI“

---- NEOTVÍRAT ---7. Lhůta pro podání cenových nabídek
Lhůta pro podání cenových nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu počíná běžet
dnem obdržení výzvy a končí dne 25.3.2020 v 12:00 hod.
8. Zadávací podklady
Zadavatel poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu tyto zadávací podklady:
 výzva uchazečům se zadávacími podmínkami
 návrh kupní smlouvy
 bližší specifikaci a případné dotazy: Mgr. Jana Vebr, mobil: +420 603 574 643

9. Zadavatel požaduje, aby zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu zpracovali cenovou
nabídku dle níže uvedených podmínek:


Nabídková cena bude členěna na celkovou cenu zakázky včetně DPH, DPH v zákonné výši
a cenu bez DPH



Cenová nabídka na splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu bude obsahovat
návrh záručních podmínek a záruční doby



Nezávazné cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu jsou vázány
lhůtou 30 dnů

Zadávací podmínky byly schváleny usnesením Rady města Česká Třebová č. 179/2020. ze dne
2.3.2020.

V České Třebové dne 4.3.2020

Ing. Dalibor Zelený v. r.
místostarosta města
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