
Název zakázky: Pořízení serveru do školy

Sídlo zadavatele: náměstí Svobody 318, Bzenec, 696 81

Mgr. Libor Marčík

IČ zadavatele: 00053155

DIČ zadavatele: CZ00053155

Ing. Martin Hromek - ve smluvních a finančních náležitostech 

Tel.: 518 670 658, 603 141 125

hromek.m@sosbzenec.cz

Dis. René Vašíček - v technických náležitostech

Tel.: 518 670 659, 731 782 543

vasicek.r@sosbzenec.cz

Konec lhůty pro podání nabídek: 4. 9. 2018 do 10:00 hodin. Osobní doručení nabídky zadavateli

je možné na sekretariátu zadavatele v pracovních dnech Po-Pá od 8:00 do 14:00 hodin.
Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky sekretariátem 

zadavatele (nikoliv tedy podání k poštovní přepravě). Nabídku je možné zaslat i e-mailem na 

adresu vasicek.r@sosbzenec.cz

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Pořízení 1 kusu školního serveru včetně servisu
s níže uvedenými minimálními parametry:

Operační systém: MS Windows server 2016 CZ

Procesor: 8-core, frekvence 2.1 GHz,

Paměť RAM: 16GB DDR4-2666, Advanced ECC

Diskový řadič: podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60,  1ADM, 10ADM

Disky: 4x 900GB SAS 15K HDD, podpora SSD/SAS/SATA HDD

Optická jednotka: SATA DVD-RW

Napájecí zdroj: min. 800W, počet kusů 2

Ventilátory: redundantní 

Vzdálená správa: vzdálená správa serveru přes konzoli

Druh skříně: Tower

Migrace stávající domény na nový server

V případě poruchy servisní zásah do 6 hod od nahlášení.

Předpokládaná 

hodnota zakázky:

Předpokládaná hodnota zakázky malého rozsahu bez DPH je 125 000,-Kč

Lhůta a místo 

dodání:

max. do 30 kalendářních dnů po podpisu smlouvy. Místo dodaní: Hotel Junior, náměstí Svobody 

318, Bzenec, 696 81 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Hodnotící kritéria:

Výzva k podání nabídek

veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku dle §6 a §27, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných 

zakázkách ve znění pozdějších předpisů, přičemž na veřejnou zakázku se neaplikují ustanovení 

zákona c. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ale podle Zásad 

vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

Nejnižší nabídková cena. 

sekretariát školy,  náměstí Svobody 318, Bzenec 69681

Typ zakázky

Předmět zakázky:

Datum vyhlášení 

zakázky:

Název/ obchodní 

firma zadavatele:

Osoba oprávněná 

oprávněná jednat 

jménem 

zadavatele:

Kontaktní osoba 

zadavatele :

Lhůta pro 

podávání nabídek:

Popis předmětu 

zakázky :

Pořízení 1 kusu serveru včetně servisu

27.8.2018

Místa dodání 

převzetí nabídky:

mailto:hromek.m@sosbzenec.cz
mailto:vasicek.r@sosbzenec.cz


Profesních kvalifikační předpoklady splňuje ten dodavatel, který předloží:

a)kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud jev něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán

b)kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci.

Dodavatel je povinen nejpozději do Ihůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje ten dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizovaném zločinecké skupině, legalizace výnosů z

trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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; jde-li o

právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární

orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své

organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob

rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel

splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či

bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin. jehož skutková podstata souvisí s

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení

odsouzení za spáchání takového trestného činu: ide-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a

je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k

zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou

podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek

byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

e) který není v likvidaci,

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

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálni zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště

dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Požadavky na 

prokázání splnění 

základní a profesní 

kvalifikace 

dodavatele:



Přílohy: Čestné prohlášení

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 

V Bzenci  dne 27. 8. 2018

Za zadavatele: Mgr. Libor Marčík - ředitel školy

Požadavek na 

zpracování nabídky 

a způsob zpracování 

nabídkové ceny:

V nabídce bude uvedena nabídková cena serveru bez DPH.

Další požadované 

doklady:

Požadavek na 

uvedení kontaktní 

osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu uchazeče ve věci zakázky, její telefon a 

emailovou adresu. 

Nabídka bude podána písemně nebo elektronicky v jazyce českém. Uchazeč uvede v nabídce 

název nabízeného stroje a software. Nabídka bude označena "Pořízení serveru do školy".

Požadavek na 

písemnou formu 

nabídky:

X
Mgr. Libor Marčík

ředitel školy


