
 

 

 

 

Poptávkové řízení 
 

Název zakázky: Nákup serveru včetně software  
Datum vyhlášení zakázky: 3. 5. 2017 

Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941 

Sídlo zadavatele: Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele: 

Mgr. Pavel Vičl, ředitel školy 
tel: 416 837 087 
e-mail: vedeni@zskjerabka-rce.cz 

IČ zadavatele: 46773614 

Kontaktní osoba zadavatele: 

Mgr. Pavel Vičl, ředitel školy 
tel: 416 837 087 
e-mail: vedeni@zskjerabka-rce.cz 

Lhůta pro podávání nabídek: 
Zahájení: 3. 5. 2017 
Ukončení: 23. 5. 2017, ve 12:00 hodin 

Popis předmětu zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka serveru včetně 

softwaru. 

Server HW: 

- procesorový server, osazený CPU min. 2x6 

fyzických jader 

- 64GB RAM 

- 8 pozic pro disky 2,5“ SFF 

- 5400GB RAW diskové kapacity s možností 

rozšíření, tedy například 6x900GB, ideálně SAS 

10k RPM 

- SAS controller with cache and battery backup 

- dual PSU 

Software Microsoft (SELECT): 

- 82 ks - R18-05172WinSvrCAL 2016 SNGL MVL 

DvcCAL 

- 24 ks - 9EM-00264 WinSvrSTDCore 2016 SNGL 

MVL 2Lic CoreLic 

- 82 ks - 6VC-03273 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 

SNGL MVL DvcCAL 

Předpokládaná hodnota zakázky 
v Kč (bez DPH): 

Celková hodnota zakázky: 
- HW 50.000,- bez DPH 
- SW 90.000,- bez DPH 

Uvedená cena je maximálně možná. Preferujeme nové 
zboží, v případě nemožnosti nabídnout nové v uvedené 
cenové relaci je možné nabídnout repasované, v tomto 
případě nesmí stáří přesáhnout 4 roky. Minimální záruka 
je 24 měsíců. 

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, 

okres Litoměřice 
IČ 46773614, tel. 416837074, č.ú. 10738471/0100, www.zskjerabka-rce.cz  
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Lhůta a místo dodání: 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 23. 5. 2017 
ve 12:00 hodin včetně, nabídky dodané po tomto termínu 
budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. 
Výběr dodavatele bude realizován a písemné oznámení 
o výsledku bude odesláno všem uchazečům do 26. 5. 
2017.  
Zboží bude dodáno od 17. 7. 2017 do 31. 7. 2017 nebo 
dle dohody. 

Místa dodání/převzetí nabídky: 

Nabídka bude doručena v písemné podobě na adresu 
Základní školy Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, 
413 01 Roudnice nad Labem nebo na e-mailovou adresu 
vedeni@zskjerabka-rce.cz.  

Hodnotící kritéria: Nejnižší cenová nabídka 

Požadavek na uvedení kontaktní 
osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou formu 
nabídky 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě 
v českém jazyce a doručena poštou doporučeně nebo e-
mailem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 
 
 

Kontaktní osoba příjemce pro případné další dotazy: 

Jméno: Mgr. Pavel Vičl 

E-mail: vedeni@zskjerabka-rce.cz 

Telefon: 416 837 087 

 

 


