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podle Zásadpro zadávání veřejných zakázek(SMl8/RK, bod. 9, písm. c) Jihočeským krajem a jím
řizenýmlorganizacemíazaloženýmispolečnostmi

Vás vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázkumalého rozsahu na akci

,rZajišténí správy a údržby informačních a komunikačních technologií'o

I. Identifikační údaje zadavatele: 
za těchto Podmínek:

zadavatel: střední odborná škola zdravotnická a sou
Sídlem: Tavíma 342,38I0I Český Krumlov
Zastoupený: Mgr. Martina Kokořová
IČ: 6082122l

II. Předmět plnění veřejné zaká.zkyz
Předmětem plnění zakézky je 

!

Správa aúdržba informačních a komunikačních technologií (dále jen,,ICT.') v souladu s podmínkami
uvedenými ve smlouvě pro Střední odbomou školu zdravotnickou a Střední odborné učiliště, Tavírna
342,C. Krumlov.

Ill.Podrobná speciíikace předmětu zakázlry: .,

Zadavatel žádá poskytování následuj ících paušálních služeb
1. Pruběžný monitoring technického stavu techniky (dle Přílohy č. l ke smlouvě o zajištění

správy a ídržbě informaěních a komunikačních technologií) s místem qýkonu v místě
počítačové sítě
a.) Fyzickákontrola hw, větráků, prostředí
b.) Fyzická kontrola UPS (jeJi osazena)
c.) Stav diskového subsystému, kontrola fragmentace, TMP souboru
d.) Stav operačního systému s aplikací

2. Pruběžný monitoring aperiodick é zaznamenávaní aktuálního technického stavu teohniky dle
Přílohy č.l. s místem ,qýkonu práce mimo místo počítačové sítě.

,l'

3. Analýza protokolovacích souboru k datu poslední kontroly
a) Vyhodnocení chybových zptáv operačního systému
b) Vyhodnocení chyboqých zpráv aplikačního softwaru

4. Sledování systémoqých záplatdoporuěených qýrobcem progrcmového vybavení
5. Periodické prověřování aktuální funkcionalíty zabezpečení sítě z intemetu, tzv.firewallu
6. Instalace a qastavení operačních systémů a uživatelských aplikací, elektronické pbšty, pro

správu aplikací nainstalovaných na stanicích, antiviroqfch programů apod.
7. Pruběžná kontrola zabezpečení software (včetně záIobtováni) a hardware při dodržoviání

zásad o ochraně osobních a citliqých údajů
8. Opravy ICT po předchozí konzultaci - a odsouhlasení hospodárnosti nakladů vynaložených

na opravu- s objednatelem.



9. Vykonávat službu nad rámec služeb vyjmenovaných paušálních služeb,

IV.Doba a místo plnění veřejné zakázlry:
Dobu plnění řeší : Smlouva o zajištění správy aídňbé informačních a komunikaěních technologií
Místo: Český Krumlov, Tavíma 342 aČeský Krumlov, Pod Kamenem I79.

Y. ZáklLadní údaje zadávaci dokumentace:
Požadavky na způsob zptacováni nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH,
samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. l

Platební podmínky:
Zadavatelem bude poskyováno měsíční plnění nazákladé předloženého a odsouhlaseného
pracovního výkazl, která bude nedílnou součástí faktury vystavené poskytovatelem služby.
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VI. Doklady, jimř uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v nabídce prokéĚe splnění kvalifikačních předpokladů předloženim:

profesní kvalifikace:
vYpis z obchodhího rejstříku, pokud je v něm zapsán(prostá kopie)
doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list-prostá kopie)

Technická kvalifikace:
- Splňuje uchazeč,kteý poskytuje siuZby stejného charakteru vícenež2

odběratelům

VII. Způsob hodnocení nabídky
Nejnižší nabídková cenazapaušální služby váha 95Yo
Hodinová sazbazapráce nad rámec véůta 5 %

VIII. Prohlídka místa plnění:
Prohlídka místa plnění je možné po domluv é do 23. 4. 2018. Kontaktní oŠoba Mgr.
Miroslav Grabec, telefon 3807 1 1 3 59.

l

IX. Lhůtď a místo pro podání nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně na sekretaríéíu školy Tavírna
342,38I0l Český Krumlov, v zalepené obálce s označením,, Neotevírat" ,, Výběrové
íízeniZajištění správy a údĚby informačních a komunikačních technologií,,
Lhůta pro podtání nabídek: uchazeči mohou své nabídťy předložit do 3. 5. 20l8 do
7.30hod.

X. Speciíikace data vyhodnocení nabídek: 3. 5. 2018 v 10.00 hod.
ZadavateL nepřipouští variantní řešení
Zadavatel vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, podmínky soutěže
upravit nebo soutěžzrušit,neuzavřít smlouvu s žádným zuchazeětt, pokud v pruběhu
zaďávacíhoťtzenivyskyly důvody hodně zvláštního ňetele nebo odpadly důvody pro



pokračovánív zadávacímřízení v důsledku podstatné změny okolností.
Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat, kromě podmínek daných v této
výzvě.
UchazeČŮm se nepřiznává nárok n a niáhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízeni
Uchazeč je povinen ohlásit do 14 dnů zadavateli zrněny, které nastaly po podání nabídky
a které se do!ýkají údajů požadovanýchzadavatelem.
V případě mimořádně ni7ké cenové nabídky je nazákladéuýzw zadavatele uchazeč'
povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.
Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná
informovanost, mylné chápáni soutěžních azadávacích podmínek, chybně navržená. i
nabídková cena apod. Neopravňuje uchazeče požadov4t dodatečnou úhradu nrákladů'
nebo zqfšení ceny.

V Českém Krumlově, dne: 16. 4.2018

§ďední odborná škola zdravotnická
a

§třední odborné učiliště
sgt ot Čt§ký Krumtov, Tavírna 342

Tel.: 380 7t t 3§9, IČl 60821221

/
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, zazadavatele
Mgr. Martina Kokořová

ředitelka školy

příloha: smlouva o dílo
Krycí list
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