VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

1. OBSAH VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
Zajištění služby „Poskytování servisních služeb – správa počítačové sítě (systémové podpory
a hardwarového servisu na prostředky výpočetní techniky) pro rok 2013 dle následující
specifikace:

2. ZADAVATEL:
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, PSČ 108 03
IČ: 63 11 06 52
DIČ: CZ 6311 06 52
registrovaná Úřadem městské části Praha 10 dne 20. 9. 2002 pod reg. č. 45/02

3. SPECIFIKACE ZADÁNÍ:
1) Popis činnosti:
a) poskytování systémové podpory – správa internetové domény, intranetových serverů a
stanic (aktualizace operačních systémů, antivirová ochrana dat, zálohování, vzdálený
přístup, stálé připojení k internetu, souborový a tiskový server, aj.)
b) poskytování servisu HW
c) aktualizace operačních systémů, síťových připojení a správa kancelářského softwaru
(MS Office, Adobe Acrobat, Outlook),
d) 24 hodinový servis zajišťující nepřetržitou práci administrativního charakteru všech
pracovníků zadavatele včetně 24 hodinového přístupu k poštovním schránkám
pracovníků zadavatele,
e) bezodkladné řešení vzniklých závad a servis na místě v případě nedostupnosti služeb
nejpozději do 5 hodin od ohlášení v závislosti na závažnosti vzniklé závady.
2) Místo plnění:
a) sídlo zadavatele na adrese Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice;
b) další místa dle specifikace zadavatele;
3) Financování:
a) Aktivity vztahující se k bodu 3, odstavec 1), písmena a) a d):

Na základě roční smlouvy, měsíční fakturace podložená zadavatelem odsouhlaseným
přehledem vykonaných činností.
b) Aktivity vztahující se k bodu 3, odstavec 1), písmena b) a c):
Na základě faktury podložené zadavatelem vystavenou objednávkou dodávky po předání
dodávky zadavateli.

4. OBSAH NABÍDKY:
1)

Popis řešení zadání požadovaného zadavatelem

2)

Cenová nabídka s cenou bez DPH a včetně DPH a souhlas s platebními podmínkami.

3)

Prokázání technické a personální způsobilosti k řešení zadání.

4)

Seznam referencí a doporučení.

5)

Výpis z obchodního rejstříku.

6)

Osoba odpovědná za realizaci nabídky

5. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Přihlášky se podávají v zalepené obálce označené nápisem IT písemně nebo osobně na
adrese sekretariátu:
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272. Praha 10 – Malešice, 108 03

Závěrečný termín pro podávání přihlášek je 15. říjen 2012, 12.00 hod. V případě doručení
přihlášky poštou je za rozhodný den brán otisk poštovního razítka na obálce.

6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Zadávací dokumentaci je možno vyzvednout výhradně osobně na adrese zadavatele a to
každý pracovní den v době od 7.30 do 15.30 hod.

7. VYHODNOCOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Vyhodnocení přihlášek proběhne v následujících termínech.
Termín pro konzultace:

do 30. září 2012

Termín podání přihlášek:

15. říjen 2012

Termín vyhodnocení přihlášek:

17. říjen 2012

Termín pro sdělení výsledků:

25. říjen 2012

Termín pro uzavření smlouvy:

15. listopad 2012

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ:
1)

Ekonomická výhodnost nabídky

40%

2)

Nabídková cena

40%

3)

Rozsah služeb

20%

9. VÝHRADY ZADAVATELE:
1)

K nabídkám dodaným mimo stanovený termín nebo neúplným nebude přihlíženo.

2)

Zadavatel má právo nevybrat žádnou z nabídek nebo soutěž zrušit jako celek.

