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Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet stran:
Počet příloh:
Datum:

Profil zadavatele
Dle rozdělovníku

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Upgrade SSB 2019“
Informace o zadavateli:
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337
Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100
JUDr. Romanem Heinzem, Ph.D., ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského
kraje (dále jen „KrÚ JMK“)

Kontaktní osoby:

Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele KrÚ JMK
telefon: 541651261
e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz
Bc. Aleš Staněk, vedoucí oddělení Kybernetické operační centrum odboru
kancelář ředitele KrÚ JMK
telefon: 541658903
e-mail: stanek.ales@kr-jihomoravsky.cz

Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:

„Upgrade SSB 2019“

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky

Způsob zadání:

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s ustanovením § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“) mimo režim zákona o ZVZ.

Jihomoravský kraj hodlá zadat realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Upgrade SSB
2019“.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací
dokumentaci, konkrétně v části II. zadávací dokumentace – obchodních podmínkách a v části III. zadávací
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dokumentace – technických podmínkách. Zadávací dokumentace tvoří přílohu této výzvy a zároveň je
v elektronické podobě zveřejněna na profilu zadavatele – Protikorupčním portálu Jihomoravského kraje:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 652.000,- Kč bez DPH.
Jelikož se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 2 000.000,- Kč
bez DPH, Jihomoravský kraj, v souladu s ustanovením § 31 zákona o ZVZ, není povinen zadat tuto veřejnou
zakázku v zadávacím řízení dle zákona o ZVZ. Jihomoravský kraj je povinen dodržet zásady uvedené
v ustanovení § 6 zákona o ZVZ.
Pokud máte o realizaci předmětné veřejné zakázky zájem, dovoluji si Vás požádat ve lhůtě do dne 24. 6. 2019,
10:00 hod., o předložení nabídky.

S pozdravem

JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Přílohy:
1) Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Upgrade SSB 2019“;
2) Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti v editovatelné podobě;
3) Obchodní podmínky v editovatelné podobě.
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