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Protokol o zadávacím řízení a specifikace nabídky 
poptávkového řízení 

(předpokládaná hodnota zakázky je do 100.000,- Kč bez DPH) 

 
Název zakázky: 
„Nákup a dodávka serveru“ 
 
Zadavatel: 
Název: Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd 
Sídlo: Plavnická 300, 383 71 Kamenný Újezd 
Právní forma: Příspěvková organizace 
IČ: 62537521 
Zastoupený: Mgr. Roman Rozkošný; email: reditel@zsku.cz;  

tel.: +420 777 490 250 
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Předmětem plnění je nákup a dodávka školního serveru při dodržení níže uvedené 
specifikace.   
Podkladem pro podání nabídky je tato výzva. 
 
Specifikace – minimální parametry:  
 procesor:  3.4GHz, 4C/8T 
 operační paměť: 32GB (2x16GB) ECC 
 pevné disky:  2x 480GB HD SATA SSD 2.5" + rozšíření úložiště o minimálně    

    2x 4TB NL SAS 12Gbps 7.2 
 operační systém: Windows Server 2022 
 zdroj: Dual Hot-plug, 495W (1+1) 
 Chassis 8 x 3.5" HD HotPlug 
 samostatný HW řadič s 2GB cache a podporou RAID 0,1,5,6,10,50,60 

 
Doba a místo plnění (dodávka zboží): 
Doba dodávky zboží: 7/8 2022  
Místo dodávky zboží: Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd, Plavnická 300, 
Kamenný Újezd 
 
Nabídka bude zpracována v následujícím členění: 

 výše nabídkové ceny včetně DPH  
 
Platební podmínky: 
Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za zboží bude uhrazena po jeho řádném předání a 
v řádném termínu. 
 
Další podmínky: 
Dodržení specifikace uvedené výše.  
Záruka min. 36 měsíců, garantovaná a zajišťovaná servisní podpora a plná vzdálená 
správa serveru přes konzoli. 
 
Hodnotící kritéria: splnění výše uvedených podmínek a nabídka nejnižší ceny počítané  
            bez DPH  
Uchazeč uvede kontaktní osobu a její e-mailovou adresu. 
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Poznámka: 
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková 
cena, apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení 
ceny. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání 
důvodu. 
Nabídku podává uchazeč bezplatně. 
 
Termín oslovení uchazečů a zveřejnění výzvy: 26. 5. 2022 
 
Podání nabídek: 
Nabídka bude uchazečem  zaslána na e-mail reditel@zsku.cz do 3. 6. 2022 (nejpozději do 
15,00h). 
 
 
V Kamenném Újezdě, 27. 5. 2022 
 
 
Mgr. Roman Rozkošný v.r. 
ředitel školy      
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