Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
1. Název veřejné zakázky malého rozsahu: Diskové pole NetApp - dodávka diskového
pole.
Specifikace:
Part Number

FAS2720A-002
FAS2720-100-C
X800-42U-R6
DOC-2720-C
X-SFP-H10GB-CU3M-R6
X-SFP-H10GB-CU5M-R6
X6566B-05-R6
X-02654-00
SW-2-2720A-NVE-C
SW-2-2720A-TPM-C
SW-PREMIUM-NLSAS-01-C
SW-PREMIUM-SSD-01-C
DATA-AT-RESTENCRYPTION

Popis
Počet
FAS2720 HA System,Premium Bundle,CNA [Cat: D], Includes All
Protocols, SnapRestore, SnapMirror, SnapVault, FlexClone,
SnapManager Suite, Single Mailbox Recovery (SMBR), SnapCenter
Foundation.
2
FAS2720,Zero Drive,-C [Cat: D]
1
Power Cable,In-Cabinet,C13-C14 [Cat: C]
2
Documents,FAS2720,-C [Cat: D]
1
Cable,Cisco 10GBase Copper SFP+ 3m [Cat: C]
4
Cable,Cisco 10GBase Copper SFP+ 5m [Cat: C]
4
Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,0.5M [Cat: C]
2
Rail Kit,Thin,Rnd/Sq-Hole,2-Post [Cat: D]
1
SW,Data at Rest Encryption Enabled,2720A,-C [Cat: N]
2
SW,Trusted Platform Module Enabled,2720A,-C [Cat: N]
2
SW,Per-0.1TB,Premium,NLSAS,01,-C [Cat: K]
2160
SW,Per-0.1TB,Premium,SSD,01,-C [Cat: K]
57
Data at Rest Encryption Capable Operating Sys [Cat: N]

2

CS-BASE-SUPPORT
CS-EXTENDED-WTY
CS-S-SSP

Base Software Support [Cat: R2] v délce 36 měsíců
HW Extended Wty Services [Cat: R1] - 24 měsíců
PartnerChoice Software Support Plan [Cat: R2] - 60 měsíců

1
1
1

X800-42U-R6
X-02654-00
X66030A
X66032A
X336A-6-SK
X374A-6-SK
DS212C-07-4.0-12B-SK
DS212C-0-12

Power Cable,In-Cabinet,C13-C14 [Cat: C]
Rail Kit,Thin,Rnd/Sq-Hole,2-Post [Cat: D]
Cable,12Gb,Mini SAS HD,0.5m [Cat: L]
Cable,12Gb,Mini SAS HD,2m [Cat: L]
Drive Pack,7.2K,12G,6x4TB,DS212C,-SK [Cat: D]
Drive Pack,SSD,12G,6x960GB,LFF,DS212C,-SK [Cat: D]
DSK SHLF,12G,12x4TB,7.2K,-SK [Cat: D]
DSK SHLF,2U12,12G,Empty [Cat: D]

CS-BASE-SUPPORT
CS-EXTENDED-WTY
CS-S-SSP

Base Software Support [Cat: R2] v délce 36 měsíců
HW Extended Wty Services [Cat: R1] - 24 měsíců
PartnerChoice Software Support Plan [Cat: R2] - 60 měsíců

1
1
1

SW-2-CL-BASE
X6566B-2-R6

SW-2,Base,CL,Node [Cat: N]
Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,2M [Cat: C]

1
4

Konkrétní PN uvedena jako specifikace požadované kvality dodávky. Požadujeme
kompatibilitu se stávající infrastrukturou.
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Součástí dodávky je servis:




Na veškeré dodané HW komponenty bude součástí nabídky servisní zajištění nejméně
v délce 5 let od dodávky, instalace a zprovoznění všech komponent.
Servisní zajištění na HW musí být poskytováno v místě instalace s odezvou nejpozději
následující pracovní den po vznesení servisního požadavku.
Subdodavatelem prodávajícího může být pouze výrobce nebo jeho autorizovaný
servisní partner

Součástí dodávky jsou služby:







Kompletace, upgrade controlleru na poslední FW, testování,
Dovoz, HW instalace do stávající serverovny a racku,
Zapojení do stávající infrastruktury
Konfigurace diskového pole, prezentace úložišť,
Integrace do prostředí VMware, rekonfigurace VMware farmy pro použití s novým
úložištěm,
zaučení zaměstnanců zadavatele na obsluhu a správu diskového pole v rozsahu 2 MD
(konkrétní zaměstnance určí zadavatel)

Dodání na místo: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno, serverovna

2. Druh veřejné zakázky: dodávka
3. Údaje o zadavateli:
Název: Moravská zemská knihovna v Brně
Sídlo : Kounicova 65a, 601 87 Brno
Právní forma: státní příspěvková organizace
IČ:
00094943
DIČ:
CZ00094943
Odpovědná osoba: Bc. Tomáš Prachař, vedoucí IT
telefon: 541 646 229
e-mail: Tomas.Prachar@mzk.cz
4. Předpokládaná doba a místo plnění zakázky:
Do 6 týdnů ode dne podpisu smlouvy
Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno
5. Kvalifikační předpoklady uchazeče

-

oprávnění k podnikání v rozsahu zakázky
výpis z obchodního rejstříku
uchazeč není nespolehlivým plátcem
minimálně 2 dodávky obdobného charakteru
(diskové uložiště dat) za poslední 2 roky v
hodnotě minimálně 900.000,- Kč každá.

-

potvrzení výrobce, že nabízené zboží je
originální a je určené pro MZK jako
koncového zákazníka

6. Způsob prokazování kvalifikace:
- kopie výpisu z obchodního rejstříku,
- kopie živnostenského/kých listu/ů,
- čestné prohlášení uchazeče o tom, že není nespolehlivým plátcem dle z.č. 235/2004 Sb.
- seznam minimálně 2 dodávek obdobného charakteru v posledních 2 letech s názvem
smluvní strany a uvedením kontaktní osoby této smluvní strany pro ověření pravdivosti
údajů v seznamu.
- prostá kopie potvrzení výrobce včetně jména potvrzující osoby, že nabízené zboží je
originální a Moravská zemská knihovna v Brně je koncovým zákazníkem pro dodávané
zařízení.
7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění:
Uchazeč může požadovat dodatečné informace k výzvě k zadávací dokumentaci na
veřejnou zakázku malého rozsahu. Písemná nebo mailová žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doručí
dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výzvě k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu nejpozději do 2 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče na jím
udanou adresu.
Kontaktní osoba zadavatele: Tomáš Prachař, Tomas.Prachar@mzk.cz, tel. č. 541 646 229
8. Hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:
Nejnižší nabídková cena.
9. Požadavky na zpracování nabídkové ceny:
Cena bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude zahrnovat
veškeré náklady uchazeče, za zejména na kompletaci, dovoz, HW montáž, zapojení do
stávající infrastruktury, konfiguraci, otestování funkčnosti, uvedení do funkčního stavu,
provedení provozních zkoušek a zaučení, na servis (včetně práce technika a případných
náhradních dílů po celou dobu servisu).
10. Podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu: pouze při změně sazby
DPH na základě změny právních předpisů.
11. Platební podmínky: úhrada bude realizována po provedeném plnění bez jakýchkoliv vad
(bez servisu) na základě vystavené faktury ze strany uchazeče. Splatnost faktury do 21 dnů
od jejího doručení objednavateli.
12. Obchodní podmínky: uvedeny v návrhu smlouvy – příloha č. 1

13. Další požadavky zadavatele:
Nabídka bude předložena ve formě nabídky prostřednictvím mailové komunikace na
adresu tomas.prachar@mzk.cz nebo písemně, v souladu s uvedenou jednotnou osnovou,
ve které budou uvedeny dále uvedené náležitosti. Je připuštěno variantní řešení
nabídky:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Identifikační údaje
obchodní firma uchazeče – podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku nebo jméno
a příjmení, případně dodatek podnikatele – fyzické osoby nebo název podnikatele –
právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku
 právní forma podnikání (a.s., s.r.o., fyzická osoba apod.)
 sídlo uchazeče
 úplná adresa uchazeče pro poštovní styk
 jméno statutárního orgánu pověřeného věcným jednáním
 IČ, DIČ
 Čísla telefonu, faxu a adresa e-mailu,
Kvalifikační předpoklady podle bodu 5 podmínek tohoto zadání
Jednoznačný popis nabízeného plnění
Cena bez DPH dle bodu 9 tohoto zadání.
Platební podmínky v souladu s bodem 11 tohoto zadání
Obchodní podmínky v souladu s kap. 12 tohoto zadání
Návrh smlouvy dle vzorové smluvní dokumentace zadavatele podepsaný statutárním
zástupcem uchazeče.


14. Lhůta pro podání nabídky:
Soutěž proběhne přes mailovou komunikaci. Lhůta pro podání nabídky je 4.7.2018 do
10:00.
15. Místo pro předání nabídek:
Mailem na adresu tomas.prachar@mzk.cz nebo písemně na adresu
Moravská zemská knihovna v Brně
Bc. Tomáš Prachař
Kounicova 65a
601 87 Brno
Obálky označte Výběrové řízení Kapacitná diskové pole – NEOTEVÍRAT.
16. Další podmínky
Předkladateli nepřísluší náhrada za zpracování a podání nabídky. Nabídky se uchazečům
nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být vyhotovena
v českém jazyce a musí být doručena zadavateli nejpozději v okamžiku uplynutí lhůty pro
podání nabídek. Na základě provedeného výběrového řízení bude uzavřena smlouva s jedním
uchazečem.
17. Zadavatel si vyhrazuje právo:
- dodatečně upřesnit nebo změnit parametry nebo podmínky zadávací dokumentace, změna
bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva,

- možnost zadání výzvy kdykoli, bez udání důvodu, zrušit,
- neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a to i bez udání důvodu
- doplnit a ověřit prohlášení uchazeče o tom, že není nespolehlivým plátcem ke dni hodnocení
nabídek na daňovém portálu,
- vyřadit nabídku uchazeče, který bude ke dni hodnocení nabídek nespolehlivým plátcem dle
z.č. 235/2004 Sb.
- vyřadit nabídku uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklad minimálně 2 dodávky
obdobného charakteru, nebo nabídku uchazeče, u něhož hodnotící komise shledá splnění
kvalifikačního předpokladu 2 dodávek obdobného charakteru nedostačujícím
18. Podáním nabídky uchazeč souhlasí s veškerými podmínkami uvedenými v této výzvě a
v návrhu smlouvy o dílo, která je její přílohou.
19. Uchazeči podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy dle této nabídky, a proto
mu nevzniká žádný právní nárok z titulu tohoto neuzavření smlouvy.

V Brně, 13.06. 2018
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., v.r., ředitel MZK
Přílohy:

návrh kupní smlouvy

