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Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
(dále jen výzva) 

 
 
 
V souladu se zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací schválenými 
KÚ JMK předkládáme výzvu k podání nabídky v českém jazyku k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen 
výzva). 

 
Správa počítačové sítě a výpočetní techniky 

na Vyšší odborné škole zdravotnické Brno, příspěvková organizace, 
Kounicova 16, Brno 60200 

 
 

 
Název zadavatele:    Vyšší odborná škola zdravotnická Brno,  

příspěvková organizace 
 
Sídlo zadavatele:    Kounicova 684/16, 602 00 Brno 
 
Kontaktní adresa pro písemný styk:  Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, 
      příspěvková organizace 

Kounicova 684/16, 602 00 Brno 
IČO 00637980 

      (dále jen zadavatel) 
Kontaktní osoby:   kontaktní osobou pro záležitosti týkající se  

tohoto poptávkového řízení  
  PhDr. Petr Hruška, MBA, ředitel školy 
  tel: 542 217 675 

mobil:  +420 731 494 140 
email: hruska.petr@voszbrno.cz 

 
Název zakázky:     Správa počítačové sítě a výpočetní techniky  

ve VOŠZ Brno, příspěvková organizace  
       
Klasifikace předmětu zakázky:  Veřejná zakázka malého rozsahu na opakující se služby 
      ve výši od 100 000,- Kč do 499 999,- Kč bez DPH 
 
 

 
 

   VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

                                                    Kounicova 16, 602 00  Brno 
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I. 
Předmět plnění veřejné zakázky 

 
1.1 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby malého rozsahu – správa počítačové sítě a výpočetní 
techniky ve VOŠZ Brno, příspěvková organizace, Kounicova 16, Brno, specifikované v bodě 1.2. 
 
1.2 podrobná specifikace zakázky: 
 
Podrobná specifikace zakázky (vyžadována AKTIVNÍ znalost daných programů a technologií) 

- systémová kontrola a správa síťové infrastruktury 

- systematická kontrola zálohování včetně rozsahu záloh a jejich obnovitelnosti 

- pravidelné aktualizace všech prvků, stanic a serverů 

- úplné reinstalace při technické závadě stanic PC v rozsahu 3 PC měsíčně 

- pravidelná aktualizace a správa vybraného aplikačního software 

- pravidelná činnost pracovníka zhotovitele s přítomnosti v sídle objednatele v rozsahu  

10 hodin týdně v průběhu 3 dnů  - v objektu objednatele kontrola a údržba provozu sítě 

- správa antivirových, antispamových a jiných bezpečnostních technologií 

- instalace, upgrade, údržba a jiné činnosti se softwarovým vybavením objednatele 

- instalace hardware – zapojení (PC, servery, projektory, síťové prvky, tiskárny, kopírky atd.) 

- konzultace a poradenství pracovníkům objednatele ohledně obsluhy software 

- konzultace a poradenství s objednatelem ohledně zlepšení, vývoje atd. všech systémů  

a infrastruktury objednatele 

- instalace a správa Mikrotik OS 

- správa RAID polí  

- instalace a správa virtuálních strojů pomocí vmware vSphere 

o Windows server 2008 a novější 

o Linux – Elastix 

o Linux 

- instalace a správa počítačových stanic s operačním systémem Windows 

- instalace a správa počítačových stanic s operačním systémem Linux 

- MS Windows Server 2008 R2 a novější 

o instalace samotného systému 

o Active directory 

o Group Policy 

o LDAP 

- instalace a správa  

o MS Exchange 2010 a novější 

o MyQ 

o systém SAS 

o EduBase 

o JobAbacusPro 
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II. 
  Místo plnění 

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, Kounicova 16, 602 00 Brno 
 

III. 
Předpokládaná hodnota zakázky 

 
490 000,- Kč bez DPH 

 
IV. 

Doba plnění 
Smluvní vztah bude uzavřen na období od podpisu smlouvy do 31. 12. 2017. Dílo bude 
prováděno na základě písemných sdělení ve správcovském deníku objednatele 3x týdně. 
 

V. 
Obsah nabídky 

 
1.1. Nabídka musí obsahovat a být řazena následně 
1.1.1. Vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný krycí list nabídky. Zde uvedete: 
1.1.1.1. údaje o uchazeči, 
1.1.1.2. požadované, hodnocené údaje, 
1.1.1.2.1. výše měsíčního paušálu v Kč bez DPH, 
1.1.1.2.2. reakce na řešení závady serveru a internetové konektivity od nahlášení, 
1.1.1.2.3. reakce na řešení závady na pracovní stanici od nahlášení, 
1.1.1.3 nehodnocené, nepovinné údaje: 
1.1.1.3.1. referenční zakázky obdobného předmětu plnění za posledních 24 měsíců 
1.1.1.4. Čestné prohlášení. Podpisem stvrdíte čestné prohlášení, kde kromě ostatního  
se zavážete, že respektujete pro případ, kdy budete vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení 
návrhu smlouvy (která se doplní o hodnoty, které jsou předmětem hodnocených kritérií  
této výzvy) uvedené v příloze č. 2 této výzvy. Smlouva bude doplněná a podepsána až 
 s vybraným uchazečem. Návrh smlouvy o dílo a Formulář krycího listu nabídky viz čl. X.  
této výzvy. 

 
1.1.2. 
Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů, oprávnění k danému předmětu podnikání. 
Doklady předložte v kopii, až vybraný uchazeč předloží originály, nebo ověřené kopie, 
tzn. Živnostenský list a u právnické osoby i výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90 dní. 

 
1.1.3. 
Oprávněnou osobou podepsaný Návrh smlouvy o dílo s doplněnými údaji, viz příloha č. 2  
této výzvy. 
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 VI. 
Lhůta a forma předložení nabídky 

 
       Nabídku zašlete na adresu Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, 

Kounicova 16, 602 00 Brno, do 17. 12. 2015, tak aby byla doručena do 11,00 hodin v zalepené 
obálce s označením „Veřejná zakázka – neotvírat – Správa počítačové sítě a výpočetní techniky“. 
Obálka musí být také označena názvem a adresou odesílatele. 
 
               VII. 

Zadávací lhůta, lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání 
 

60 kalendářních dnů od lhůty předložení nabídek. 
 

VIII. 
 

Způsob hodnocení nabídky 
 

Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny. 
 

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, kde dílčími kritérii 
budou: 
Číslo a název kritéria: 
Kritérium č. 1          váha kritéria 50% 
výše měsíčního paušálu v Kč bez DPH       
Kritérium č. 2         váha kritéria 25 % 
reakce na řešení závady serveru a internetové konektivity od nahlášení 
Kritérium č. 3         váha kritéria  25% 
reakce na řešení závady na pracovní stanici od nahlášení 
 

 IX. 
                                                            Ostatní ujednání 

 
1.2 Dodavatel ve své nabídce specifikuje své případné subdodavatele. 
1.3 Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku 
 uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek. 
1.4 Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky   
                nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. 
1.5 Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo   
 i bez uvedení důvodu.  
1.6 V případě shodných nabídek určí zadavatel vítězného uchazeče náhodným výběrem  

provedeným losem. Zájemci, kterých se výběr losem týká, mají právo účastnit se 
losování a zkontrolovat před zahájením losování zařízení a prostředky sloužící k losování.  

1.7 Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit podmínky do termínu doručení nabídek. 
1.8 Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučení variantních řešení – zadavatel předem vylučuje  
 variantní řešení nabídky.  
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1.9 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit po ukončení výběrového řízení na profilu zadavatele  
 s vítězným uchazečem podepsanou smlouvu o dílo, včetně všech dokladů. 
1.10 Zadavatel si vyhrazuje právo při podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a po   

dohodě s ním, upravit její změny, tyto změny se netýkají počitatelných hodnot a sankcí na 
stranu vybraného uchazeče. 

1.11 Případně uvedené výrobní názvy jsou uvedeny z důvodu popisu standardu kvality a 
  estetického vzhledu, je možné nabídnout i jiné, srovnatelné typy výrobků s tím, že zadavatel    

si vymiňuje právo odmítnout navržený typ výrobku, pokud nesplní kvalitu nebo estetický 
vzhled výrobku uvedeného ve výzvě. 

1.12 Práce budou prováděny za provozu. Pokud bude uchazeč vybrán, musí při provádění díla  
 dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti,     

zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušením 
výše uvedených předpisů, zadavateli nebo třetím osobám. Pokud bude uchazeč vybrán, 
bude povinen dodržovat na pracovišti pořádek a čistotu neprodleně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky zadavatele nemají vliv na cenu díla. 

1.13 Veškeré informace o veřejné zakázce (dodatečné informace, výsledek výběrového řízení,   
 apod.) budou uveřejněny na profilu zadavatele www.voszbrno.cz. Každý uchazeč je povinen   
  v průběhu soutěžní lhůty sledovat profil zadavatele. 
       
         X.   
    Přílohy výzvy k podání nabídek 
 

Na vyžádání u kontaktní osoby pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení Vám přílohy 
zašleme v elektronické formě. 
Příloha č. 1 krycí list nabídky (WORD) 
Příloha č. 2 návrh smlouvy o dílo (formát PDF, nevyplňuje se) 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 1: 12. 2015        PhDr. Petr Hruška, MBA 
          ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


