VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA

Veřejnou ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, dodávky či služby, jejíž zadání
nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyjma
povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.

Dodání zprovozněného serveru v základní instalaci virtuálního doménového řadiče,
terminálového a Exchange serveru Regionálního muzea v Chrudimi

v rozsahu dle předané dokumentace výběrového řízení a popisů položek prací
Datum zveřejnění: 17. 10. 2017
Zadavatel a investor: Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim
IČ 00370941, DIČ CZ00370941
Kontaktní osoba pro dotazy a konzultace: Mgr. Klára Habartová, ředitelka RM v Chrudimi
tel: 733 456 480, habartova@muzeumcr.cz
Předmět plnění zakázky a jeho vymezení:
Předmětem výběrového řízení je dílo Dodání zprovozněného serveru v základní instalaci virtuálního doménového řadiče,
terminálového a Exchange serveru Regionálního muzea v Chrudimi
Předmět výběrového řízení je určen zadávacími podklady.
Obsah zadávacích podkladů
- Podmínky výběrového řízení
- Předepsané podklady
- Obsahová náplň veřejné zakázky
Místo realizace zakázky: hlavní budova Regionálního muzea v Chrudimi,
Široká 86, 537 01 Chrudim
Termíny realizace zakázky:
Předání podkladů osloveným uchazečům:
Odevzdání nabídek:
Otevírání obálek (neveřejné):
Předpokládaný termín vyhlášení výsledků:
Předpokládaný termín spuštění provozu:

17. 10. 2017
31. 10. 2017
1. 11. 2017
1. 11. 2017
15. 12. 2017

__________________________________________________________________________________________
Regionální muzeum v Chrudimi je zřizováno Pardubickým krajem

Zpracování nabídky a její obsah:
1.

Krycí list nabídky

2.

Popis plnění - obsahová náplň zakázky

Dodání zprovozněného serveru v základní instalaci virtuálního doménového řadiče,
terminálového a Exchange serveru Regionálního muzea v Chrudimi:
Požadavky na HW serveru:
Preferujeme server výrobce Lenovo SystemX v provedení rack s redundantním napájením a
následujícími parametry:
-

1x procesor Xeon 8C E5-2620 v4
minimálně 64GB paměti RAM
2x SSD disk s minimální kapacitou 1,2TB
4x SATA disk 7.200 otáček s minimální kapacitou 2TB
RAID řadič disků pro raid5
HW pro vzdálenou správu včetně KVM

Požadavky na SW vybavení serveru určené pro školství:
2x Windows Server STD 2016 OLP
15x uživatelskou licenci Windows Server STD 2016 OLP
8x licenci terminálového klienta Windows Server 2016 OLP
8x licenci Office Pro Plus 2016 OLP
1x Exchange server STD 2016 OLP
15x uživatelskou licenci Exchange server STD 2016 OLP
1x zálohovací SW Acronic Backup 12.5 Advance Virtual Host
1x virtualizační SW VMware vSphere 6 Essentials Kit pro tři stroje (maximálně dva procesory na stroj)
1x prodloužení podpory pro VMware vSphere 6 Essentials Kit na tři roky
Požadavky na základní servisní práce:
1x základní instalace a oživení virtuálních serverů, tj. doménového řadiče, terminálového a Exchange
serveru.
Minimální požadovaná záruční doba je 24 měsíců (případné výjimky uveďte v příloze nabídky),
uchazeč může nabídnout záruku delší.
3.

Zpracování nabídkové ceny zakázky, platební podmínky:

Cenu za dílo uchazeč zapíše do předaných podkladů (poznámka – jedná se o slepý položkový rozpočet
jednotlivých specifikovaných prací s výkazem výměr, s titulním listem rekapitulace nabídky).
S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo na cenu, kterou uchazeč uvede jako součtovou
cenu v rekapitulaci cenové nabídky. Tato je považována za cenu paušální a ve smyslu zákona za cenu
maximální. Krycí list nabídky musí být opatřen podpisem a razítkem.
Vedlejší náklady se započítávají do cen položek.
Uchazeč musí nabídnout dodávku v celém rozsahu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
nabídky nebo výběrové řízení zrušit.
Zadavatel neposkytuje na zhotovované dílo finanční zálohy. Cena za dílo je splatná na základě faktury
po řádném dokončení díla a převzetí bezvadného díla objednatelem.
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4.

Kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje následující kvalifikační předpoklady uchazeče a jejich doložení:




5.

oprávnění k podnikání - doložení oprávnění k podnikání v kopii (např. předložení živnostenského
listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán dle
zvláštních právních předpisů)
minimálně tři reference o dříve realizovaných zakázkách obdobného druhu prací, jméno a telefon osoby,
u které lze získat poslední reference a popis v současnosti rozpracovaných zakázek
čestné prohlášení uchazeče o tom, že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované 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 předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) 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; jde-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 předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či
bydliště,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jeho 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) 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, 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, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
j) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu
k) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.
Ostatní podmínky

Uchazeč uvede dobu platnosti nabídky.
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Výsledek předávaného díla:
zprovozněný server v základní instalaci virtuálního doménového řadiče, terminálového a
Exchange serveru Regionálního muzea v Chrudimi:

Hodnotící kritéria nabídek:
Nabídky uchazečů bude hodnotit komise jmenovaná statutárním zástupcem zadavatele.
Kritéria hodnocení:
 cena za dílo
 prováděcí lhůty
 prokázané reference a zkušenosti
 poskytnuté záruky

Způsob, místa a termín podání nabídek:
Nabídka:
- bude písemná - v českém jazyce; ve dvojím vytištěném vyhotovení a jedenkrát
v elektronické podobě na nosiči CD ve struktuře podle zadávacích podkladů.
- nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
s poznámkou NEOTVÍRAT;
- uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně prostřednictvím držitele
poštovní licence;
- místo osobního i doporučeného podání: Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86,
537 01 Chrudim
Termín podání nabídek je do 31. října 2017 včetně. Nabídky doručené po tomto termínu
nebudou hodnoceny a budou vráceny neotevřené zpět danému uživateli.
Každý zájemce je omezen podáním pouze jedné nabídky. Za jednu nabídku se považuje i variantní
řešení.
Zpracované a předané nabídky uchazečů si zadavatel ponechá. Zadavatel zaručuje, že údaje obsažené
v nabídkách využije výhradně pro vlastní potřebu.
Nedojde-li v době do 5. 11. 2017 k dohodě o smlouvě o dílo, může zadavatel od zadání zakázky
vítěznému uchazeči odstoupit a nabídnout zakázku dalšímu uchazeči v pořadí.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, upřesnit podmínky zakázky,
nehradit náklady, jež uchazeči vznikly v souvislosti s podáním nabídky.

V Chrudimi, 16. 10. 2017
Mgr. Klára Habartová
ředitelka RM v Chrudimi
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