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  Ministerstvo kultury 

   
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek 

 
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 

V souladu se ZVZ  § 44, Zadávací dokumentace  
 

Zakázka: Dodávka výkonného webového serveru v rámci plnění projektu NAKI 
 

   Název projektu:  Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Poskytovatel: Česká republika-Ministerstvo kultury 
Kód programu: DF, Identifikační kód projektu: DF11P01OVV021 

 

A. Obchodní podmínky, včetně platebních 
1.    Obchodní podmínky 

•      Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat jiný termín realizace případně výběrové řízení zcela zrušit. Nabídka 
     musí akceptovat požadavky výzvy a případné podmínky uchazeče, které by měl zadavatel splnit, viz 
     požadavky na obsah smlouvy 
•   Zadavatel  má právo bez jakýchkoli sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na 

základě smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem Česká republika-Ministerstvo kultury  případně  
Úřadem pro hospodářskou soutěž (ÚHOS), označeny za nezpůsobilé.  

•    Návrh smlouvy musí obsahovat záruční a pozáruční podmínky servisu na dodanou dodávku. Zadavatel 
požaduje záruční a pozáruční servis na dodané zboží (předmět této zakázky). Záruční lhůta počíná běžet 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami 

•    Smluvní pokuty za nedodání zboží v termínu plnění a za nezaplacení faktury zadavatelem musí být součástí 
návrhu smlouvy na dodávku. Výše smluvní pokuty musí být v souladu s Obchodním zákoníkem. 

 
2.      Platební podmínky 

Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu „Protokolu o předání a převzetí 
předmětu plnění“ mezi prodávajícím a kupujícím.   Splatnost faktury je 14 dní ode dne obdržení faktury 
kupujícím. 

•  Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, zejména přesné označení smluvních stran a jich se 
týkající daňové údaje, číslo faktury, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum 
splatnosti faktury, číslo kupní smlouvy, označení předmětu plnění, fakturovanou částku, bankovní spojení 
prodávajícího. 

• Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje, je kupující oprávněn v době její splatnosti fakturu vrátit 
prodávajícímu, a to buď osobně proti písemnému potvrzení, nebo doporučeným dopisem s „dodacím 
tiskopisem“. Prodejce je povinen vystavit fakturu novou s novou lhůtou splatnosti. Do doby splatnosti nové 
faktury není kupující v prodlení s placením kupní ceny předmětu plnění. 

                  

    B. Technické podmínky 
Technická specifikace požadavků pro výkonný webový server umožňující práci s grafickými rastrovými 
soubory včetně periferií:  
 

Typ serveru: HP ProLiant ML350 
Procesor: min 4 jádra, pracovní frekvence min 2,13 GHz, min 8 MB mezipaměti,  
pevný disk:  2x 300GB 6G Hot Plug 15k 3,5" LFF SAS HDD,  
RAM: min 16 GB DDR3,  
Síťová karta: Gigabit LAN - (1) karta 1GbE NC326i, 2 porty,  
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Vstupy a výstupy: optická jednotka SATA DVD-RW, set drátové klávesnice a myši s laserovým 
snímačem,  
Monitor:  1ks LED 24“, min rozlišení 1920 x 1200,  
Operační systém: bez operačního systému – na serveru bude provozován OS Linux  
Náhradní zdroj energie UPS: výkon 1000 VA  
NAS server (diskstation) s následnou konfigurací: 

• celková disková kapacita minimálně 36 TB (osazeno: HDD 2,5/3,5",  SSD/SATA II/ SATA III) 

• jeden náhradní HDD stejného typu jako použité navíc 

• možnost rozšíření až na 72 TB 

• typ svazů: základní, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10 

• CPU: minimálně 1,8 GHz (2 jádrový) 

• RAM: minimálně 1GB DDR2 rozšiřitelná na 3GB 

• Externí rozhraní: minimálně 2 LAN (10/100/1000 Mbit/s) s podporou funkcí Failover a Link Aggregation, 4x 
USB 2.0 

• Podporované síťové protokoly: FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, NFS, SNMP 

• Podpora IPv6 

• možnost konfigurace uživatelských účtů v zařízení 

• možnost vyměnit pevné disky za provozu 

• možnost nastavovat oprávnění k souborům a složkám prostřednictvím uživatelského rozhraní Windows 

• sdílení souborů mezi platformami Windows a Linux. 
 
           Kontaktní osobou zadavatele VZ, na dotazy o technické specifikaci je: Ing. Milan Talich, Ph.D. 
(milan.talich@vugtk.cz, telefon: 284 890 515, GSM : + 420 603 942 104). 

 
 

                                   C. Požadavky na varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

  
 

D. Požadavek na zpracování nabídkové ceny 
           Uchazeč je povinen doložit způsob zpracování nabídkové ceny, a to ve struktuře: cena bez DPH, DPH a cena 
s DPH, viz bod 12 této výzvy.  Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky, včetně dopravy, 
do místa plnění a všech ostatních nákladů spojených s případným zaškolením obsluhy a zprovoznění předmětu 
dodávky do doby předání zadavateli  VZ. Nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.  
 

E. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
                          Uchazeč je povinen se při plnění předmětu této veřejné zakázky řídit a dodržovat pravidla a ustanovení zákona 

137/2006 sb., ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 

F. Způsob hodnocení nabídek 
            Hodnocení nabídek bude provedeno na základě hodnotícího kriteria “nejnižší nabídková cena“ bez DPH. 
Vybraný uchazeč bude vyzván k uzavření smlouvy. Uchazeči  kteří  zaslali nabídku budou o výsledku výběrového 
řízení  vyrozuměni  písemně. 
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