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Výzva k předložení cenové nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu
V souvislosti s výběrovým řízením na dodání služby v oblasti IT poradenství a IT
správy se na Vás obracíme s výzvou k podání cenové nabídky.
Lhůta na dodání cenové nabídky je do 27.5.2021 do 12:00 hodin.
1. Specifikace veřejné zakázky
1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dohoda smluvních stran o způsobu
provádění správy, údržby a optimalizace počítačové sítě objednatele, včetně
užívaného software a o ochraně a zajištění dat :
- návrh řešení v oblasti realizace infrastruktury, síťových zařízení, serverů i koncových
stanic,
- konfigurace nových i stávajících síťových prvků,
- konfigurace a správa koncových stanic a periferií,
- konfigurace a správa kamerového systému,
- konfigurace a správa e-mailového řešení,
- správa cloudových řešení,
- školení uživatelů,
- kompletní záloha serveru, restart serveru,
- kontrola logů serveru,
- kontrola chyb OS, aktualizace OS,
- antivirová kontrola, správa antivirového software,
- kompletní vzdálené kontroly serveru
- správa serverů s operačními systémy Windows a Linux,
- správa technologie ILO,
- správa operačního systému od Windows,
- správa virtualizačního prostředí,
- vytvoření a nastavení zálohového plánu,
- správa a inovace GPO,
- správa AD,
- implementace nových technologií,
- monitoring síťových prvků i provozu,
- on-line podpora, poradenství
- odstraňování nahlášených chyb a nedostatků v oblasti IT.

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
2.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovená zadavatelem: nabídněte.
Cena za poskytování činností podle čl. 1.1 je stanovena v max.výši 700,- Kč/hod bez
DPH.
3. Údaje o kritériích rozhodných pro zadání veřejné zakázky
3.1 Hodnocení cenových nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické
výhodnosti.
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nabídkovou cenou.
3.3 Dodavatel/uchazeč zpracuje nabídkový položkový rozpočet členěný : s celkovou
cenou v Kč bez DPH, DPH a cenou včetně DPH.
4. Způsob předložení cenových nabídek
4.1 Cenové nabídky se podávají datovou schránkou ( tjrmj28 ) nebo poštou na
adresu školy ( na přelepu obálky musí být razítko a podpis s nápisem VZMR - IT
služby ).
4.2 S cenovou nabídkou dodá dodavatel/uchazeč vyplněný krycí list nabídky a platný
výpis z OR.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) před uplynutím lhůty pro předložení cenových nabídek změnit nebo doplnit
podmínky plnění veřejné zakázky;
b) požadovat, aby dodavatel/uchazeč objasnil předložené údaje a doklady nebo
doplnil další chybějící údaje a doklady;
c) vyřadit cenovou nabídku dodavatele/uchazeče, která nesplňuje podmínky této
výzvy; cenové nabídky, které byly zadavatelem vyřazeny, nebudou dále posuzovány a
hodnoceny;
d) odmítnout všechny cenové nabídky, a to i bez uvedení důvodu;
e) neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem/uchazečem, a to i bez uvedení důvodu;
f) výzvu k předložení cenových nabídek zrušit, a to až do okamžiku uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem/uchazečem, a to i bez uvedení důvodu;
g) zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným dodavatelem/uchazečem o náplni
smlouvy.
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Zápis o provedeném průzkumu trhu

Datum : 1.5.2021
Druh VZ podle plnění :

VZ na dodávky služby v oblasti IT poradenství a IT správy

Druh VZ podle hodnoty: © VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ: Cena dodávky služby bude stanovena základní hodinovou cenou
v maximální výši 700,-Kč/hod. bez DPH. K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné
výši.
Zadavatel VZ: | Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace, se sídlem
602 00 Brno, ICO 48512711.
Předmět plnění: © Outsourcing. služby v oblasti IT poradenství a IT správy - spravování IT
architektury objednatele včetně správy serverů a veškeré práce s tím spojené buď v místě
provozovny zadavatele VZ nebo vzdáleně podle dohody hlavně v pracovní dny.
Na základě provedeného průzkumu trhu je navrženo vyzvat následující dodavatele
k podání cenové nabídky :
1) Matěj Masaryk, Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 06288464
2) SIMPLO s.r.o., Kainarova 2717/97, 616 00 Brno, IČO 49451758
3) Complex Technology s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO 09022376
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Zápis vyhotovil: R.Raclová
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Mgr. Libor Tománek
ředitel školy
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Krycí list nabídky
k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služby
v IT poradenství a IT správy pro ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3.
1) Zadavatel
Název :
Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 550/3
Právní forma : příspěvková organizace
Sídlo :
Antonínská 3, 602 00 Brno
Zastoupená : Mgr. Liborem Tománkem, ředitelem školy
Tel. číslo :
530 508 950, 778 158 262
E - mail:
libor. tomanek(©zsantoninska.cz
IČO :
48512711

a

2) Dodavatel — uchazeč o VZ
( doplní dodavatel/uchazeč )
Název :
Právní forma :
Sídlo :
Zastoupená :
Spisová značka v obchodním rejstříku :
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele/uchazeče :

IČO/DIČ:
Tel.číslo :
E-mail:
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Mgr. Libor: Tománek
Fadita| ©
ředitel školy
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