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Výzva k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
Níže uvedený zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku
na dodávky „Upgrade diskového pole a odpovídající infrastruktury“ (dále jen „veřejná zakázka“)
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 Zákona s poukazem na ustanovení § 52
písm. a) Zákona.
Zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky.

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Profil zadavatele:

Jihomoravský kraj
Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
708 88 337
CZ70888337
Ing. Miroslavem Vaculou, vedoucím Odboru investic Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Ondřej Hohl DiS., referent odboru informatiky Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
734 646 849
hohl.ondrej@kr-jihomoravsky.cz
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html

2.

INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Předmět veřejné zakázky:

Upgrade stávajícího diskového pole HP 3PAR a odpovídající
infrastruktury včetně maintenance (dle technické specifikace, která je
součástí zadávací dokumentace) a prostředků, které v této chvíli již
nedostačují výkonově, kapacitně ani funkčně, jsou fyzicky i morálně
zastaralé a bez podpory ze strany výrobce. Předmět veřejné zakázky
spočívá v dodání serverů pro virtualizaci, diskového pole,
zálohovacího serveru, aktivních prvků, licence virtualizačního,
zálohovacího a serverového softwaru, dále v montáži a složení
v místě dodání, instalace softwaru, odzkoušení funkčnosti a
zprovoznění a rovněž v poskytování podpory na 3 roky.

Klasifikace předmětu
veřejné zakázky dle kódu CPV:

30233132-5 – Diskové jednotky
30233141-1 – Vícenásobné diskové pole nezávislých disků
72250000-2 – Systémové a podpůrné služby
72590000-7 – Odborné počítačové služby

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky:

3.

4.600.000,- Kč bez DPH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace jako příloha č. 1 této výzvy je přístupná v elektronické podobě na profilu
zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html, a to po celou dobu trvání lhůty
pro podání nabídek.

4.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 12. 2018 v 10:00 hod.

Místo a doba pro podání nabídek:

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání
veřejných zakázek Jihomoravského kraje dostupného na
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
která je přílohou této Výzvy.
Nabídky budou podány v českém jazyce.
Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí
lhůty pro podání nabídek, bude pohlíženo, jako by nebyly
podány.

5.

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 Zákona a profesní způsobilosti
uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona.
Zadavatel dále požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. b)
Zákona.
Další informace týkající se požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace a předkládání dokladů jsou
podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou této Výzvy.

6.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek
bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona podle nejnižší nabídkové ceny
bez DPH.
Podrobné údaje o hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou této
Výzvy.

Ing. Miroslav Vacula
vedoucí Odboru informatiky
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Přílohy:
Příloha č. 1

Zadávací dokumentace

