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   Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek 
  

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 
s názvem 

„Dodávka výpočetního serveru pro GNSS operační centrum - 2015“ 
 

Základní vymezení zadavatele a veřejné zakázky (VZ) 
Úřední název zadavatele: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (dále jen 
VÚGTK) 
Zastoupený: Ing. Karlem Radějem, CSc., ředitelem 
Sídlo: Ústecká 98, 250 66 Zdiby 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
IČ: 00025615, DIČ: CZ00025615 
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Březina, e-mail: jaroslav.brezina@vugtk.cz, mobil: + 420 731 457 402. 

Identifikace veřejné zakázky (dále jen „VZ“) 
Název VZ: „Dodávka výpočetního serveru pro GNSS operační centrum - 2015“ 
Druh zadávacího řízení: uzavřená výzva na dodávku 
Typ VZ: veřejná zakázka malého rozsahu, kterou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o 
veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), v aktuálním znění  Zadavatel nebude zadávat dle ZVZ . 
Zdroj financování VZ : z vlastních finančních prostředků VÚGTK 

      Výsledek zadávacího řízení: jednorázová smlouva. 
 

 Předmět plnění VZ 
Předmětem této VZ je dodávka jednoho kusu výpočetního serveru. Výpočetní server je určen pro 
pracoviště Výzkumného útvaru geodézie a geodynamiky země, Výzkumného ústavu geodetického, 
topografického a kartografického v. v. i. (dále jen VÚGTK, v. v. i.). 
 

A. Obchodní podmínky, včetně platebních a záručních 

1.    Obchodní podmínky 

 Zadavatel si vyhrazuje právo sjednat jiný termín realizace, případně výběrové řízení  zrušit. 

  Nabídka musí akceptovat požadavky „Výzvy“. 

  Smluvní pokuta za nedodání zboží v termínu plnění a za nezaplacení faktury zadavatelem 
musí být součástí návrhu smlouvy na dodávku.  

 Smluvní pokuta za nedodání zboží v termínu plnění je stanovena ve výši 0,2% z výše kupní 
ceny zboží za každý den prodlení v dodávce. 

 Výše smluvní pokuty prodlení kupujícího s úhradou smluvní ceny je stanovena na max. 0,2% 
            z nezaplacené částky za každý započatý den v prodlení  platby. 
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. 

mailto:jaroslav.brezina@vugtk.cz


   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. 

 

2 

 

3.    Záruční podmínky 

 Záruční lhůta začíná během dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, bez vad a 
nedodělků, oběma smluvními stranami. 

  Zadavatel požaduje záruční servis a pozáruční servis na dodané zboží (předmět této zakázky) 

 Návrh smlouvy musí obsahovat tyto záruční podmínky: 
ad. A. na kvalitu dodaného zboží, se zárukou minimálně 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. 

ad. B. na záruční servis po celou dobu  záruky s tím, že odstraňování závad započne nejpozději 
za tři následující dny po nahlášení závady. 

ad. C. pozáruční podmínky servisu na dodanou dodávku  
ad. D. na záruční servis po celou dobu záruky, zásah NBD v servisním středisku. 

                

B. Technické podmínky 

1. Technická specifikace požadavků pro dodávku 1 kusu výpočetního serveru : 
-Server bude složen z komponent vhodných pro Linux operační systém 

-Procesor: Intel Xeon E5-2620v2 – 2,1GHz@7,2GT 15MB cache,6core,HT,80W,LGA2011 

-Základní deska: X9SRL-F 1S-R, 5PCI-E16(g3),-E4(g2),2GbE,10sATA,8DDR3-1866,IPMI,bulk 

-Paměť: 4x 8GB 1600MHz DDR3 ECC Registered 2Rx8, LP(30 mm), Hynix (HMT41GR7AFR8C-PB) 

-sATA: 2x serialATA 3.0 6Gb/s RAID 0/1 + 8x serialATA 2.0 3Gb/s RAID 0/1/5/10 

-Ethernet: Síťová karta Intel i350 2x GbE na základní desce 

-grafická karta VGA na základní desce 

-Management: IPMI 2.0 modul s KVM-over-LAN na základní desce 

-Slot #1 RAID řadič: MegaRAID SAS9260-16i(2108@800) SAS2RAID (0/1/5/6/10/50/60) 4x8087,  
exp:128HD,512MB,PCI-E8 g2,SG 

-RAID – baterie: MegaRAID LSIiBBU07 baterie (BBU) pro LSI9260-xx,8888EM2,3W9750-xx bez kablíku 

-HDD: 8x 300GB Seagate Cheetah 15K.7 – 15krpm, SAS2, 16MB, 3,5“  

-DVDRW mechanika: DVD-RW LG GH24NS 24x DVD +-RW, DVD-RAM, SATA bare bulk čerá 

-Skříň: SC825TQ-563LP 2U eATX13,8sATA/SAS,slimCD,LP,560W (80+GOLD), černé 

-Chladič: SNK-P0048AP4 Aktivní 2U pro 1P/2P LGA2011 čtvercový i úzký ILM (52dBA, 8500rpm, 
4pin)+(CAS BK) 

 2.  Montáž  
Server bude dodán smontovaný na adresu VÚGTK, v.v.i., Geodetická observatoř Pecný, Pecný  244, 

251 65 Ondřejov. 

3.  Dotazy na technickou specifikaci zodpoví - technická podpora  
 Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., e-mail:jakub.kostelecky@vugtk.cz,mobil:+ 420  604 742 175. 

 

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. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky, včetně dopravy do 

místa plnění a všech ostatních nákladů spojených se  zprovozněním předmětu dodávky, do doby 

předání zadavateli. Nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.  
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E. Požadavky na zpracování nabídky 

                 Zájemce o VZ je povinen opatřit nabídku krycím listem nabídky, viz Příloha č. 3, „Výzvy“, kde uvede 
základní údaje, tj. název fyzické či právnické osoby, místo podnikání, IČ, DIČ, jméno (jména) osob 
oprávněných jednat za zájemce o VZ. 

 

F. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě hodnotícího kriteria “nejnižší nabídková cena“ bez 
DPH. Vybraný uchazeč bude vyzván k uzavření smlouvy.  
 

G. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

Zadavatel nemá jiné požadavky na plnění této VZ. 
 
 
 
V Zdibech 17. 8. 2015  


