Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111
e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz
IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100
Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr, vložka 51

V Hradci Králové dne 12.05.2017

Veřejná zakázka č. 1724 – výzva k předložení nabídky
Název zakázky:

Nákup a dodávka serverového HW a SW

Zadavatel zakázky:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
IČ: 64811069

1.
1.1

1.2

Plnění zakázky
Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Správa nemovitostí
Kydlinovská 1521
Věcná specifikace předmětu zakázky:

Hradec

Králové,

příspěvková

organizace,

Dodávka nepoužitého hardware a software, včetně související dokumentace.
Požadované minimální parametry poptávaných technických zařízení
Server
1-2U, 19´´ rack chasis, min. 4 pozice pro HDD
2 ks redundantní napájecí zdroje
procesor s minimálně 4 fyzickými jádry a 8 vlákny, takt minimálně 3Ghz , TDP max. 80W
16 GB RAM ECC s možností rozšíření až na 32GB RAM
řadič s podporou RAID 0,1,5, hotplug
2 ks 300GB HDD 6G SAS, 15000ot/m, hotplug
2 ks 600GB HDD 6G SAS, 15000ot/m, hotplug
2x GB LAN adapter
USB port minimálně 3x
Záruka 36 měsícu on-site NBD
Operační systém Windows Server 2016 Standard CZ + 20ks user CAL
Databázový server MS SQL server 2016 Standard + 20ks user CAL
Technické podmínky
Technické parametry v požadavcích Zadavatele bez uvedení přídavného jména či příslovce
vyjadřující minimální či maximální hodnotu, jsou Zadavatelem požadovány v hodnotách přesně
uvedených a je nutno splnit požadavek Zadavatele bez možnosti jakékoliv odchylky.
Zadavatelem uvedené požadavky (výpočetní procesor - CPU, např. počet jader a jeho rychlost,
velikost RAM, velikost HDD, počet LAN portů atd.) jsou požadavky minimální a prodávající
může nabídnout komponenty s větší kapacitou, počtem či výkonností.
Uvedené lhůty záruk jsou vždy v minimálních, Zadavatelem požadovaných hodnotách.
Server musí mít k dispozici komponentu (integrovanou či jako externí kartu/komponentu) pro
vzdálený přístup k serveru v případě výpadku serveru.
Každý server musí být vybaven software, který umožní konfiguraci jeho komponent, zejména
interních pevných disků. Popřípadě je zpřístupněn odkaz na Internetu, kde je možné tento
software stáhnout.
Pokud je Zadavatelem výslovně požadován mechanický pevný disk HDD, nepřipouští se
nabídka elektronického SSD, či hybridního SSHD disku. Požadavek Zadavatele vychází z
obecných technologických omezení NAND flash pamětí elektronických disků v přímé souvislosti
s charakteristikou jejich budoucího provozu u Zadavatele.
1.3

Lhůta splnění:
Termín dodání předmětu zakázky nejpozději do čtyř kalendářních týdnů od podpisu smlouvy.

1.4

Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Hana Luxová, email luxova@snhk.cz, tel. 731 500 512

2.
2.1

Obsah nabídky
Nabídky se podávají pouze písemně, a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených
obálkách označených číslem a názvem zakázky, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a
heslem „NEOTVÍRAT“. Obsahem nabídky uchazeče bude pouze:
a. vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou
zakázku malého rozsahu / Nabídková cena“ dále pouze „Čestné prohlášení“
b. technická specifikace nabízeného HW a SW dodávky
c. návrh smlouvy, který bude respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci

2.2

Na výzvu zadavatele vítězný uchazeč předloží ve lhůtě do tří pracovních dnů

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

3.
3.1

Lhůta a místo pro podání nabídky
Místo: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Lhůta: Pondělí až pátek (v pracovní dny) od 8.00 do 14.30 hod.
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je
pondělí 29.05.2017 do 10:00 hod.

3.2

4.

Kritéria pro přidělení zakázky
Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je
nejvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky.

5.
5.1

Požadavek na zpracování cenové nabídky
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s podmínkou zadavatele, že smlouva o dílo uzavřená
s vítězným uchazečem bude obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče
stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených
zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky.
Součástí nabídkové ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádnou a úplnou realizaci prací.
Uchazeč si detailně prostuduje zadávací dokumentaci, aby si s dostatečným časovým
předstihem před podáním nabídky vyjasnil se zadavatelem případné nesrovnalosti.
V případě, že dodavatel požaduje dodatečné informace k zadávacím podmínkám, učiní tak
písemně (emailem) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

5.2
5.3

6.
6.1

6.2

Podmínky kvalifikace
Základní způsobilost
Základní způsobilost (viz příloha „Základní způsobilost“) potvrdí uchazeč předložením
podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.
Profesní způsobilost
Profesních způsobilost uchazeč potvrdí předložením podepsaného formuláře „Čestné
prohlášení“, vítězný uchazeč na výzvu zadavatele předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky,
zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

7.

Platební podmínky
Zadavatel neplatí předem, dodávka předmětu zakázky bude hrazena po jeho dodání na místo
plnění a převzetí zadavatelem.

8.
8.1

Další požadavky zadavatele
Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani zadavatele. Splnění
tohoto požadavku uchazeč prokáže předložením podepsaného formuláře „Čestné prohlášení“.
Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

8.2

8.3

Nabídku záruční lhůty minimálně 36 měsícu on-site NBD. Délku poskytované záruky prokazuje
zhotovitel.

9.
9.1

Poskytnutí podkladů k veřejné zakázce
Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč zadavateli na e-mail luxova@snhk.cz nebo
telefon 495 774 174; zadávací dokumentace je zasílána elektronicky.
Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:

Výzva,

Příloha „Základní způsobilost“,

Formulář „Čestné prohlášení dodavatele o způsobilosti pro veřejnou zakázku malého
rozsahu / Nabídková cena“.

9.2

10. Práva zadavatele
10.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné
zakázce.
10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky.
V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům.
10.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadání veřejné zakázky kdykoliv i bez udání důvodu.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

