Obec Dřetovice
VÝZVA
Předmět:

„Poskytovaní servisních služeb — správa počítačové sítě“
(systémová podpora a hardwarový servis na prostředky
výpočetní techniky)

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (dále jen zadavatel):
Název zadavatele: Obec Dřetovice
IČ zadavatele: 00234338
Sídlo zadavatele: Dřetovice č. p. 2, 273 42, Stehelčeves
Statutární zástupce: Vladimír Raška, starosta obce
Kontaktní osoba zadavatele: Vladimír Raška - starosta obce, Renata Dobrá – místostarostka
obce.
Telefon: 602 326 298, 728 247 570.
E-mail: info@obecdretovice.cz
Zadavatel vypisuje tuto výzvu v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2015 z 18. 2. 2015 „O zadávání
zakázek malého rozsahu“.

2) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
3.1. Popis činnosti:
a) servisní služby zahrnující instalaci, kontrolu a údržbu software (SW) a hardware (HW)
provozované na pracovišti obecního úřadu Dřetovice (včetně obecní knihovny),
b) zajištění správy, aplikačních programů, operačních systémů, řádné archivace a řádné
zálohování dat a údajů, vyhodnocování a zavádění nových systémů,
c) poskytování systémové podpory – správa sítě (kabeláž, switche, routery atd.), správa
serveru, 5 ks PC stanic a periférii (aktualizace operačních systémů, antivirová ochrana dat,
zálohování, vzdálený přístup), správa 4 ks tiskáren (1 z nich multifunkční zařízení),

d) aktualizace operačních systémů, síťových připojení a správa kancelářského SW (MS
Office, Adobe Acrobat, Outlook atd.)
e) poskytování servisu HW a včasný návrh nákupu nového HW s předložením cenové
nabídky,
f) zajištění update a včasný návrh nákupu nového SW ve spolupráci se starostou obce,
g) 24 hodinový servis zajišťující nepřetržitou práci administrativního charakteru,
h) bezodkladné řešení vzniklých závad a servis na místě v případ nedostupnosti služeb,
nejpozději do 24 hodin od ohlášení v závislosti na závažnosti vzniklé závady,
i) vedení evidence HW a SW prostředků, licencí používaného SW, včetně evidence
nabývacích dokladů pro účely ochrany autorského práva,
j) plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o IS veřejné správy.

Veškeré informace k výše uvedené výzvě bude podávat:
Vladimír Raška, starosta obce Dřetovice, mob. 602 326 298 a
Renata Dobrá, místostarostka obce Dřetovice, mob. 728 247 570.

3) MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
Místem plnění veřejné zakázky je obec Dřetovice – prostory obecního úřadu obce Dřetovice,
kulturní dům, 1. patro.

4) OBSAH NABÍDKY:
1) Cenová nabídka s cenou bez DPH a včetně DPH, platební podmínky. Uchazeč
v nabídce uvede údaj o výši měsíčního paušálu za pravidelné služby v rozsahu popisu činnosti
této výzvy, který bude zadavateli dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
měsíčně účtován, včetně časového rozsahu plnění v hodinách.
2) Prokázání technické, personální, ekonomické a finanční způsobilosti k řešení zadání.
Jako doklad ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč
v nabídce smlouvu či pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě.
3) Reference za poslední dva roky činnosti v těchto službách.

5) ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK:
Hodnocení bude v souladu s vnitřní směrnice obce „O zadávání veřejných zakázek“ č. 1/2015
z 18. 2. 2015 – tato je k dispozici na webových stránkách obce Dřetovice
www.obecdretovice.cz v menu Obecní úřad / vyhlášky a směrnice.
6) PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Přihlášky se podávají v zalepené obálce označené nápisem „Dodavatel IT služeb“ poštou
nebo osobně na adrese zadavatele, viz bod 1) této výzvy. V případě zaslání poštou je za
rozhodný den bran otisk poštovního razítka na obálce.
7) VYHODNOCOVÁNÍ NABÍDEK:
Termín podání nabídek: 8. 6. 2015
Termín zasedání výběrové komise: do 15. 6. 2015
Termín výběru dodavatele: zasedání zastupitelstva obce dne 17. 6. 2015
Účinnost smlouvy: nejpozději od 1. 8. 2015
8) VÝHRADY ZADAVATELE:
1) K nabídkám dodaným mimo stanovený termín nebo neúplným nebude přihlíženo.
2) Zadavatel má právo nevybrat žádnou z nabídek nebo soutěž zrušit jako celek.
3) Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení
a nebude vracet doklady z nabídek uchazečů výběrového řízení.

V Dřetovicích dne 06. 05. 2015

Vladimír Raška
Starosta obce

PŘÍLOHY:
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 1

Čestné prohlášení
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)
___________________________________________________________
Čestné prohlášení dle ustanovení § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále
jen „ZVZ“)
Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč / Dodavatel prohlašuje, že:
 nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c) ZVZ),
 vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) ZVZ),
 není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) ZVZ),
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ),
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst.
1 písm. g) ZVZ),
 nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se předpoklad i na tyto osoby (§ 53
odst. 1 písm. i) ZVZ),
 není veden v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j)
ZVZ),
 nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) ZVZ).
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Já, níže podepsaná/ý prohlašuji, že uchazeč / dodavatel je ekonomicky a finančně způsobilý
splnit veřejnou zakázku.
V ....................... dne ...............

…………………………………………………………….
Jméno a příjmení osoby

…………………………..
Podpis

oprávněné jednat jménem/za uchazeče / dodavatele

