
 
 

Výzva k předložení nabídky - poptávka 
 

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 „DPH Žampach, obměna IT – server (HW, SW).“ 

 
1. Identifikační údaje zadavatele 
Název:   Domov pod hradem Žampach 
Právní forma:  Příspěvková organizace Pk 
Sídlo:   Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk 
IČO:    00854271 
Jednající:  PaedDr. Luděk Grätz, ředitel domova 
Kontaktní osoba: Michal Vaňous, technik 
   tel.: 731 101 475, 465 618 184   
    email: technik@uspza.cz, uspza@uspza.cz 
    
2. Specifikace předmětu veřejné zakázky - poptávky 
 

V rámci modernizace počítačové sítě, poptáváme softwarové vybavení a server se 

škálovatelným výkonem, možností virtualizace a velkým diskovým prostorem s možností 

budoucího rozšíření, vhodný do provozu počítačové sítě s aktuálním počtem 55 stanic 

s operačním systémem Windows 7.  

 

1. Minimální požadavky na nový HW, nabídka v Kč a záruční podmínky 

- Procesor: 2x Intel xeon E5-2620v3 2.4GHz 

- Operační paměť: 32 GB RAM DDR4 

- Síťové karty: 2x 1GB Ethernet 

- Diskové úložiště: 2.5 TB SAS 

- Možnost připojení 12x diskových jednotek 

- Napájení: 2x 500W, redundance  

- Provedení: rack 

- Záruka: 36 měsíců s možností rozšíření v rámce předplatného na další období na místě 

provozu serveru. 

 

2. Požadavky na nové softwarové vybavení, nabídka v Kč 

- Podpora virtualizace VM Ware a Microsoft Hyper-V 

- 1ks Windows Server 2012 R2 Standard 

- 55ks klientských licencí pro Windows Server 

- 1ks Exchange Server 2016 

- 55ks klientských licencí 

- 10ks klientských licencí pro server vzdálených ploch 

- Naše organizace má povolení pořizovat software v rámci ceníku školních licencí. 

 

3. Požadavky na práce s uvedením do provozu, nabídka v Kč 

- Instalace a konfigurace poptávaného softwaru 

- Montáž serveru 

- Migrace domény, uživatelských a počítačových účtů 

- Migrace Exchange serveru 

- Migrace aplikací Allwin, IS Cygnus, PERM, INFOS ORSIA, GORDIC, POŠŤÁK, BANK 

CLIENT, ESET ERA Server, Intranet, MyQ,  a databází MSSQL, MySQL 

- Migrace dat  
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- Nastavení zálohování 

- Nastavení terminálového serveru, vzdáleného přístupu a síťového provozu DHCP a DNS  

- Záruka na provedené práce, zaškolení a technická podpora. 

 

4. Termín dokončení 

20.12.2015 

 

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je do 20.11.2015 do 14.00 hodin.  
Místem pro podání nabídek je: 

Domov pod hradem Žampach 
Žampach č.p. 1 
564 01 Žamberk 

Nabídky lze podat také v elektronické formě na adresu:  uspza@uspza.cz 
 
Poznámka: 
Jedná se o zakázku malého rozsahu, jejíž zadávání 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. 
 
 
6. Údaje o hodnotících kritériích 
Způsob hodnocení:  
Podané nabídky budou hodnoceny dle kritéria:  

celková cena díla se zohledněním parametrů navrženého řešení 
Po dodavateli je požadována náležitá kvalifikace a zkušenosti v oboru. 
 
 
7. Možnost zrušení zadávacího řízení a neuzavření smlouvy s žádným s uchazečů 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. Zadavatel si 
vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů bez udání důvodů. 
 
 
9. Prohlídky místa a informace před podáním nabídky: 
Kontaktní osoba: Michal Vaňous, technik 
   tel.: 731 101 475, 465 618 184   
    email: technik@uspza.cz, uspza@uspza.cz 
 
 
 
V Žampachu dne 13.11.2015 

                                    schválil 
--------------------------------------- 

Grätz Luděk,PaedDr., ředitel domova 
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