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Výzva k podání nabídek 
 

 

 

 

Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ LICENCÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 

PRO UŽITÍ SOUBORU SOFTWARE – SŠO ČESKÉ 

BUDĚJOVICE 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

služba 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

3. 5. 2016 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 

Sídlo zadavatele: Husova 9, 370 21  České Budějovice 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Tel.: 387 023 712, 602 595 464 

e-mail: benyskova@sso.cz 

 

IČ zadavatele: 00510874 

DIČ zadavatele: -- 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů 

(emailová adresa): 

Bc. Lenka Sedláčková – ekonom SŠO, České Budějovice, 

Husova 9 

tel.: 387 023 714, e-mail: ekonom@sso.cz 

Ing. Jan Nouza – ICT metodik; tel.: 387 023 718; e-mail: 

nouza@sso.cz 

 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

datum zahájení: 3. 5. 2016 

datum ukončení: 12. 5. 2016 

 

Adresa pro podávání 

nabídek  

e-mail: ekonom@sso.cz  

nebo poštou nebo osobně na podatelnu – sekretariát školy, 

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 

Husova 9, 370 21 České Budějovice, I. poschodí; provozní 

doba podatelny – sekretariátu školy: pondělí až pátek 8:00 

– 15:00 hodin 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení licencí a 

souvisejících služeb pro užití souboru software (dále jen 

SW) určených pro 46 zaměstnanců a max. 450 žáků denní 

formy vzdělávání, avšak pokrývající všechny klientské 

stolních počítačů (včetně notebooků a tabletů) ve 

vlastnictví zadavatele, a to na dobu 3 let. Základní 

podmínkou je maximální kompatibilita dodaného SW se 
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stávajícím prostředím zadavatele v rámci pokrytí poptávky. 

Pojmem maximální kompatibility se rozumí možnost 

implementovat SW, jehož licence k užití jsou předmětem 

smlouvy, bez nutnosti změn (od kompletní náhrady až do 

úrovně základní konfigurace) serverového SW dosud 

implementovaného v prostředí zadavatele. Soubor licencí 

obsahuje licence pro použití následujících komponent (v 

libovolné jazykové mutaci). 

 

a) Kancelářský SW v poslední existující verzi, popřípadě 

libovolné předchozí dle vlastního uvážení zadavatele 

kompatibilní dle současných standardů ICT, ve složení 

minimálně: textový editor, tabulkový procesor, aplikace pro 

tvorbu prezentací, tvorba marketingových materiálů včetně 

realizace příslušných procesů a poštovní klient umožňující 

nejvyšší formu spolupráce se serverovým SW pro el. poštu 

nasazeným v prostředí zadavatele. 

 

b) Licence pro připojení stanice k následujícím serverovým 

SW – základní serverový OS (poskytující služby file server, 

aplikační server, doménový řadič a libovolný členský 

server). 

 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

Do 165 000 vč. DPH/3 roky s poměrnou roční platbou 

Typ veřejné zakázky Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu I. 

kategorie. Nejedná se o zadávací řízení dle režimu ZVZ. 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, 

Husova 9, 370 21  České Budějovice 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Technické kvalifikační 

předpoklady 

Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který 

předloží: 

 

a) seznam 3-ti (tří) významných dodávek realizovaných 

dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich 

rozsahu (množství i Kč) a doby poskytnutí. Přílohou tohoto 

seznamu musí být osvědčení vydané veřejným 

zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému 

zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud 

byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému 

zadavateli. Za významnou dodávku je považováno 

poskytování SW licencí pro PC v hodnotě 100.000,- Kč bez 

DPH pro jednoho objednatele v jednom roce, 
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Hodnotící kritéria a způsob 

hodnocení nabídek: 

Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria 

ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel stanovil jako 

jediné kritérium nejnižší nabídkovou cenu. 

 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace bude zveřejněna na webových 

stránkách zadavatele. Zároveň bude poskytnuta 3 

osloveným zájemcům elektronicky (email). 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením bez udání důvodu 

zrušit.  

 

 

V Českých Budějovicích  dne  3. 5. 2016 

 


