Poptávkové řízení – výzva k předložení cenové nabídky
Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:

Sírius, příspěvková organizace
IČ: 711 97 036
zastoupení ředitelkou organizace: Mgr. Janou Žáčkovou, PhD.
Adresa zadavatele:
Mánesova 1684/7, 74601 Opava
Telefon / mobil:
(+420) 553 711 803 / (+420) 731 482 151
Email:
reditel@sirius-opava.cz

Název akce: „Dodání nového SERVER-u“.
Obracíme se na Vás se žádostí o vypracování cenové nabídky na dodání nového SERVER-u pro
organizaci Sírius, dle níže uvedené specifikace.
Místa plnění (střediska organizace):
• DOZP Mánesova – Mánesova 1684/7, Opava (umístění serveru)
Kritéria pro hodnocení cenových nabídek pro výběr dodavatele:
•

Nabídky budou hodnoceny podle ceny. Vybrána bude nabídka s nejnižší cenou bez DPH.

Minimální technická konfigurace SERVERU:
1x Intel Xeon E-2234 3.6GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W)
1x 2.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives
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x8

PCIe

Gen3

slot,
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LP

x4

PCIe

Gen3
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R240/R340

4x 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
1x iDRAC9,Enterprise
6x

1.92TB

SSD

SATA

Read

Intensive

6Gbps

512

2.5in

Hot-plug

AG

Drive,

1

DWPD

1x PERC H730P+ Adapter RAID Controller, 2GB
1x No Internal Optical Drive for x4 and x8 HDD Chassis
1x Dual Hot Plug Power Supplies 350W
2x C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
1x Trusted Platform Module 2.0
1x On-Board LOM Dual Port 1GbE Base-T
1x

Broadcom

57412

Dual

Port

10GbE

SFP+

Adapter,

PCIe

Low

Profile

with
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Optics

1x ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm
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Jiné požadavky:
•
•
•
•

dodání do 22. 10. 2021
záruka minimálně 36 měsíců, vč. NBD + ProSupport
instalaci bude provádět smluvní dodavatelská firma
předložení cenové nabídky na fixní náklady na cestovné do jednotlivých míst plnění, bez
DPH
• nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné, v členění: cena
celkem bez DPH.
Prohlídka míst plnění:
Prohlídka míst plnění pro zajištění ICT služeb je možná 15. 09. 2021 po předchozí domluvě od 10:00
do 14:00. Za účelem sjednání prohlídek, či poskytnutí dalších informací, kontaktujte pana Šrajera –
mobil: (+420) 731 643 648, email: it@sirius-opava.cz.
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:
• Účastníci řízení předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, (např. prostou kopii výpisu ze
živnostenského rejstříku).
• Účastnící řízení předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Uchazeč, který není zapsán
do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii oprávnění k podnikání. Není-li z předloženého
dokumentu zřejmé, že je osoba, podepisující návrh smlouvy či jiné dokumenty v nabídce,
oprávněna jednat za smluvní stranu, předloží též další dokumenty, z nichž bude zřejmé, že
je oprávněna jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ
apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze
kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád,
organizační řád, stanovy apod.).
• Účastník řízení předloží dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. splnění základní způsobilosti např.
formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že požadovanou základní
způsobilost splňuje, čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Účastník řízení uvede osobu oprávněnou jednat ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu.
Účastníci řízení jsou povinni strukturovat svou nabídku následovně:
• Cenová nabídka bez DPH, vč. podrobné specifikace záručních podmínek
• Doklady k prokázání splnění základní a profesní kvalifikace.
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Další podmínky:
• Účastníku řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět
nabídky.
• Účastníku řízení nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení.
• Zadavatel si vyhrazuje právo:
• nevracet podanou nabídku;
• změnit zadání veřejné zakázky;
• odmítnout všechny předložené nabídky;
• zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
Zpracovanou nabídku předložte:
• nejpozději 17. září 2021 s prokazatelným podáním do 10:30;
• předložení nabídky je možné prostřednictvím datové schránky organizace, poštou pomocí
poskytovatele poštovních služeb nebo osobně na adrese sídla organizace;
• do předmětu uveďte „Dodání nového SERVER-u“, s poznámkou na obálce „NEOTVÍRAT“.

Vyhodnocení:
S výsledkem výběru dodavatele na zajištění dodání nového SERVER-u pro organizaci Sírius budete
seznámeni neprodleně po vyhodnocení obdržených nabídek.

V Opavě dne 10. září 2021

Mgr. Jana
Žáčková, PhD.

Digitálně podepsal Mgr.
Jana Žáčková, PhD.
Datum: 2021.09.10
10:06:41 +02'00'

Mgr. Jana Žáčková, PhD.
ředitelka organizace
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