
Zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

Výzva k předložení cenové nabídky na virtuální server pro Vědeckou knihovnu v Olomouci 

 

1. Údaje o vyzyvateli  

Název vyzyvatele:   Vědecká knihovna v Olomouci 

IČ vyzyvatele:    00100625 

Kontaktní adresa vyzyvatele:  Bezručova 3, 779 11, Olomouc 

Osoba zastupující vyzyvatele:  RNDr. Jitka Holásková, ředitelka VKOL 

Kontaktní osoby:    Ing. Dana Alková, alkova@vkol.cz, tel. č. 585 205 355 

 

 

v y z ý v á m  k  p o d á n í  c e n o v é  n a b í d k y  n a  

d o d á v k u  v i r t u á l n í  s e r v e r u  

2. Údaje o výzvě 

Název výzvy: Dodávka virtuálního serveru 

Lhůta pro podání nabídky: 31. října 2012 

Místo pro podání nabídek: sekretariát ředitelství Vědecké knihovny v Olomouci, Bezručova 

3, Olomouc  

Způsob doručení: osobně nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce zřetelně označené 

názvem výzvy 

  

Datum, specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami: 

Datum: 1.listopadu 2012 

Místo: zasedací sál VKOL, Bezručova 3, Olomouc    

Hodina: 13:30 h.  

3. Vymezení předmětu výzvy a jeho specifikace 

Předmětem plnění zakázky malého rozsahu je modernizace technického vybavení knihovny.  

Požadujeme:  

 

server HP DL380 G8 v této konfiguraci : 

Procesor :  2x  Intel Xeon E5-2640 

Paměť :  32 GB DDR3-1600/PC3-12800 

HDD :   2x    600GB 6G SAS 15K 3.5“ (hot swap) 

  10x  3TB 6G SATA 7.2k  3.5“ (hot swap) 

síť :   4 porty 1GB/s 

řadič :              řadič (RAID5)  + 2GB Cache FBWC  

zdroj :  2x 750W hot plug 

 

podpora : 3 roky záruka s opravou NBD 

 

UPS :  3kVA RACK 2U + UPS Network Management Card 

RACK: 42U 19“ 600x1000, rozvod 220V 

KVM switch: 8PC+kabely 

 

OS :  VMWare vSphere 5 Essentials  s podporou 3 roky 

 

instalace HW: RACK + server + UPS + KVM 

instalace SW : VMWare + agent pro UPS do VMWare 

 



Služby : Kompletace, upgrade FW, testování, dovoz, HW montáž, zapojení do stávající 

infrastruktury. 
 

 

4. Místo plnění 

Místem plnění smlouvy je budova na adrese Bezručova č. p. 2 v Olomouci. 

5. Doba plnění  

Do 15. prosince  2012. 

6. Právo vyzyvatele 

Vyzyvatel si vyhrazuje: 

 výzvu k dodání virtuálního serveru zrušit 

 vyzyvatel vylučuje variantní nabídky 

 nevracet podané nabídky 

 neposkytovat náhradu nákladů, které zájemce vynaloží na účast v soutěži  

 dodatečně upřesnit nebo změnit parametry nebo podmínky zadávací dokumentace, změna bude 

oznámena stejným způsobem jako tato výzva 

 ověřit deklarované skutečnosti z nabídek před dokončením hodnocení nabídek 

 upřesnit konečné znění smlouvy před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem 

 neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a to i bez udání důvodu 

7. Údaje o uchazeči 

Uchazeč je povinen pro uvedení identifikačních údajů vyplnit krycí list nabídky, který je nedílnou součásti 

této výzvy a tvoří její přílohu č. 1. 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 

nákladů, dopravy, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); v souladu s podmínkami uvedenými ve 

výzvě k podání nabídek. 

 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude uvedena v české měně. 

Tato cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s 

realizací předmětu dodávky v rozsahu a parametrech požadovaných v tomto zadání. 

Uchazeč stanoví cenovou nabídku, která bude obsahovat: 

 cenu za položku bez DPH 

 cenu za položku s DPH 

 celkovou cenu zakázky bez DPH 

 celkovou cenu zakázky s DPH 

 

Položkou je míněno : 

1. HW serveru 

2. podpora 

3. OS VMWare 

4. UPS+RACK+KVM switch 

5. instalace HW + SW 

9. Platební podmínky 

Daňový doklad (faktura) bude vždy vystavena na adresu v sídle zadavatele. Platby budou probíhat výhradně 

v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Zadavatel není plátcem DPH. 

 

10.  Obchodní podmínky  



V návrhu smlouvy je uchazeč povinen přesně specifikovat veškeré podmínky plnění dle této výzvy. 

V případě, že by uchazeč porušil smluvní závazky vzniklé z této smlouvy, je uchazeč povinen ve 

smlouvě zakotvit možnost zadavatele pro tento případ od smlouvy odstoupit.  
 

11. Pokyny pro zpracování nabídky 

Nabídka bude předložena v jednom úplném vyhotovení v písemné formě a jednom úplném vyhotovení na 

datovém nosiči (CD) v českém jazyce. 

a) všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

b) nabídka bude dodána v uzavřené zalepené obálce s razítky uchazeče a zřetelně označená názvem 

výzvy 

c) nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 31. října 2012. 

d) uchazeč závazně dodrží pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku 

výzvy 

e) Obsah nabídky: Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 

(pořadí dokumentů): 

1. Krycí list nabídky, pro sestavení krycího listu zájemce použije přílohu č. 1 

2. Obsah nabídky 

3. Ostatní údaje, které tvoří nabídku 

4. Kvalifikační doklady uchazeče 

i. kopie certifikátu HP Preferred Partner ne starší než 2 roky. 

ii. kopie certifikátu VMware Certified Professional 

iii. alespoň 2 reference na  dodávku HP technologie 

5. Návrh kupní smlouvy 

12. Hodnotící kritéria 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:  

Nejnižší nabídková cena za kompletní výrobu, dodávku a instalaci dle zadaných kritérií (článek 3). – 100 % 

 

 

V Olomouci, 15. října 2012 

 

    

 …………..………………………………………… 

RNDr. Jitka Holásková  

ředitelka VKOL 



Příloha č. 1 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 

Název veřejné zakázky Dodávka virtuálního serveru 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE 

Obchodní firma nebo jméno  

 

 

 
IČ  DIČ  
Sídlo nebo bydliště uchazeče  

 

 

 
Osoby oprávněné za uchazeče jednat 
(jméno, příjmení, funkce) 

 

 

 

 
Kontaktní osoba 

uchazeče 
 

 

telefon  

e-mail  

 

fax  

Bankovní spojení  

 

číslo účtu  

NABÍDKOVÁ CENA UCHAZEČE ZA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO 

ROZSAHU 

popis 
nabídková cena v Kč 

bez DPH DPH včetně DPH 

Cena  
 

 

  

 

 

Uchazeč tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, 

jsou pravdivé a pro uchazeče závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. 

 

 

 

 

 

V.....................................dne............................................... 

 

 

 

 

Podpis oprávněné osoby:..................................................... 

 

 


