
 

 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB 

Volanovská 243, 541 01 Trutnov 

 

odloučené pracoviště: 

Střmenské podhradí 218, 549 57 Teplice nad Metují 

Výzva k podání nabídek 

 
Název akce Obměna IT vybavení 

Identifikační číslo akce  SSGS/SSGS-TEP/225/2019 

Název výběrového řízení Obměna IT vybavení 

Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění je obměna IT vybavení dle požadavků specifiko-

vaných v příloze č. 1_Technické parametry 

Popis předmětu zakázky Požadujeme dodání níže uvedené skupiny IT vybavení: 

- server 

- přídavné komponenty do serveru 

- rackové skříně 

- komponenty do rackových skříní 

- záložní napájení a baterie 

- aktivní síťové prvky (routery, switche apod.) 

- wi-fi přístupové body 

- datové uložiště, HDD disky 

- multifunkční tiskárna 

 

Zadavatel Střední škola gastronomie a služeb 

Volanovská 243 

541 01 Trutnov 

IČ zadavatele 06668224 

Kontaktní osoba zadavatele Ing. Petra Jansová, ředitelka školy 

491 581 520, 732 104 720 

petra.jansova@ssgas.cz 

Kontaktní osoba pro příjem 

nabídek, vč. kontaktních úda-

jů (telefon a emailová ad-

resa): 

Lenka Sluková 

 

tel.: 491 581 279 

skola@ssgas.cz 

Kontaktní osoba pro doplňu-

jící informace 

Bc. Martin Mazurek, IT specialista 
 
tel.: 736639873 
admin@ssgas.cz 

Předpokládaná hodnota ve-

řejné zakázky 

300 000,- Kč včetně DPH 

Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách 

Datum zveřejnění či odeslání 

výzvy 

1. 11. 2019 

Místo zveřejnění výzvy www.ssgas.cz 

Předpokládaná termín do-

dání 

do max. XII/2019 

Lhůta pro podávání nabídek Od 1. 11. 2019 

Do 15. 11. 2019 10 hodin 



Datum, místo a doba otvírání 

obálek 

15. 11. 2019 ve 12 hodin,  

SSGS odloučené pracoviště Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 

218, Teplice nad Metují 

Hodnotící kritéria 1) nabídková cena 70%, 2) poskytnutí záruky na server, pevné disky 

20%, 3) poskytnutí záruky na ostatní (10%) 

 

Veškeré nabídky, které budou včas doručeny a budou obsahovat 

všechny požadované náležitosti, budou dále hodnoceny podle ná-

sledujícího postupu: maximální počet bodů, kterého může předlo-

žená nabídka dosáhnout, je 100. 

 

1) Celková nabídková cena s DPH (váha 70%) 

 

(cena nejvýhodnější nabídky)/(cena hodnocené nabídky) * váha vy-

jádřená v % 

 

2) Poskytnutí záruky server, pevné disky (váha 20%) 

3 roky – 0 bodů 

4 roky – 10 bodů, 

5 a více roků – 20 bodů 

 

3) Poskytnutí záruky ostatní (váha 10%) 

2-3 roky – 0 bodů 

4 roky – 5 bodů, 

5 a více roků – 10 bodů 

 

 

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejvyšším počtem bodů, kte-

rou získáme součtem bodů za položky 1) až 3). 

 

Požadavky na uchazeče, 

formu a zpracování nabídky 

- doložení prosté kopie (scan) 

o Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (tzn. živnosten-

ské oprávnění) 

o Výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) či 

jiné podobné evidence 

o Čestného prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému FÚ 

o Čestného prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na ve-

řejném pojistném a na penále 

- nabídka musí být napsána v českém jazyce a podána v písemné či 

elektronické podobě  

- nabídka dále musí obsahovat: 



o  informace o kontaktní osobě, její telefon a e-mail 

o technickou specifikaci vozidla 

o vyplněný Krycí list nabídky (viz příloha č. 2) 

o podepsaný návrh kupní smlouvy dle platného občan-

ského zákoníku 

Povinnost uchovávat doklady 

a umožnit kontrolu 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat k tomu, aby 

umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvise-

jících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR 

k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 

235/2004 Sb., o DPH), vše v platném znění 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat ani jednu ze zaslaných nabídek. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

Zadavatel poskytne odpovědi na zaslané dotazy prostřednictvím elektronické pošty. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyjednávat s dodavatelem o podmínkách smlouvy. 

 
V Teplicích nad Metují 25. října 2019 

 

 

         Ing. Petra Jansová 

             ředitelka školy 

  



Příloha č. 1 

 

Technická specifikace – Obměna IT vybavení 

1 ks, server: 

- Provedení RACK 19“ 2U 

- Minimálně 10jádrový procesor poslední generace 

- 64 GB operační paměť 

- 4x GLAN Ethernet porty 

- 2x výkonný redundantní Hot Plug zdroj 

- Podpora alespoň 8 disků 

- Hardwarový RAID řadič s podporou RAID 1, 5 a 10 a zálohou dat při výpadku napá-

jení 

- 2x 300 GB SAS, 12G, 15 000 otáček/min. 

- 4x 900 GB SAS, 12G, 15 000 otáček/min. 

1 ks, příslušenství pro upevnění serveru do RACK skříně 

- Ližiny 

- Distanční držák pro kabely k serveru při jeho vysunutí na ližinách 

2 ks, RACK skříň 

- Velikost 42U 

- Standard pro 19“ zařízení 

- Rozměry 1970x600x1000 mm 

- Nosnost 400 kg 

- Odnímatelné bočnice a zadní kryt 

- Plechové provedení 

- Perforovaný skelet 

- Vylamovací kabelové vstupy 

4 ks, police do RACK skříně 

- Provedení RACK 19“ 1U 

- Uchycení za přední i zadní lišty v RACK skříni (tzn. hloubka přibližně 550 mm) 

- Perforované provedení 

- Nosnost alespoň 40 kg 

2 ks, optická vana včetně příslušenství 

- Provedení RACK 19“ 1U 

- 3x kabelový vstup 

o rovný, zaslepovací 

o rovný, dva otvory pro kabelové průchodky 

o úhlový, s otvory pro kabelové průchodky 

- 1x kabelová průchodka PG-13,5 

- Matice k upevnění optických kazet 

- Šrouby k upevnění čela 



2 ks, čelo optické vany 

- Provedení RACK 19“ 1U 

- 12 SC simplex 

- Montážní otvory 

1 ks, patch panel 

- Provedení RACK 19“ 1U 

- 24x RJ-45 port 

- S vyvazovací lištou 

- Standard CAT6 (6/Class E) 

- Duální IDC svorkovnice typu 110/Krone 

3 ks, vyvazovací panel 

- Provedení RACK 19“ 1U 

- Ocelová konstrukce 

1 ks, vyvazovací panel 

- Provedení RACK 19“ 2U 

- Ocelová konstrukce 

10 ks, vyvazovací háček na kabely do RACK skříně 

- Typ D3 

- Rozměry 40x40mm 

3 ks, napájecí panel PDU 

- Provedení RACK 19“ 1U 

- Vypínač 

- UTE zásuvky 

- Maximální proud alespoň 16 A 

- 1.5 mm2 průřez kabelu 

- Délka přívodního kabelu alespoň 2 m 

1 ks, záložní zdroj UPS 

- Nemusí být RACK provedení 

- Management karta 

- Funkce automatického vypnutí klientských operačních systémů 

- Kapacita minimálně 1500 VA (1000 W) 

- Podpora aktivního PFC 

- Regulace napětí (AVR) 

- Přepěťová ochrana a filtrace 

- Uživatelsky vyměnitelné baterie 

- Počet zásuvek alespoň 6 

- Vstup 

o Rozsah vstupního napětí 160–286 V 



o Rozsah vstupní frekvence 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) 

- Výstup 

o Rozsah výstupního napětí 230 V 

o Rozsah výstupní frekvence 50/60 Hz +/- 3 Hz 

o Výstupní frekvence Sinus 

2 ks, router 

- CPU se čtyřmi jádry na frekvenci 1400 MHz 

- Integrovaná hardwarová akcelerace 

- 10x port RJ-45 1 Gb/s 

- 1x port 10 Gb/s (SFP+) optický modul 

- Podpora VLAN 

- Vstupní i výstupní firewall 

- VPN koncentrátor 

- Pokročilý NAT 

- Tunely klient/server L2TP, IPsec, OpenVPN, PPTP, STTP, PPPoE, EoIP 

- Jednoduché i pokročilé omezení rychlosti a prioritizace služeb 

- Switching a bridging 

2 ks, switch 

- Provedení RACK 19“ 1U 

- 24x port RJ-45 1 Gb/s 

- 4x port 1 Gb/s (SFP) optický modul 

- Funkce: QoS, L2, L3 

- Nastavitelný 

- Podpora VLAN 

1 ks, switch POE+ 

- Provedení RACK 19“ 1U 

- 48x port RJ-45 1 Gb/s 

- 4x port 1 Gb/s (SFP) optický modul 

- Funkce: QoS, L2, L3, L4 

- Nastavitelný 

- Podpora VLAN 

- 802.3af/at, POE+ (alespoň 380 W) 

2 ks, switch POE 

- Nemusí být RACK provedení 

- 8x port RJ-45 1 Gb/s 

- Nastavitelný 

- Podpora VLAN 

- 802.3af, POE (alespoň 50 W) 

1 ks, switch malý 



- Nemusí být RACK provedení 

- 8x port RJ-45 1 Gb/s 

- Nastavitelný 

- Podpora VLAN 

2 ks, dvojice WDM SFP optických modulů 

- Obě strany modulů pro WDM 

- Funkce WDM 

- Kompatibilní s výše uvedeným POE+ switchem 

- SM, LC, 10 km 

- Přenosová rychlost 1,25 Gb/s 

10 ks, WiFi AP 

- Napájení přes PoE 

- Pracovní frekvence 2,4 GHz a 5 GHz 

- Vstupní port RJ-45 1 Gb/s 

- WiFi standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

- Rychlost přenosu WiFi až 1300+450 Mb/s 

- Antény 3x3 MIMO 

- Možnost připojení k centrální správě 

- Podpora VLAN 

- Podpora roamingu 

1 ks, zálohovací zařízení NAS 

- 4x pozice pro 2.5/3.5" SATA III HDD/SSD 

- 4jádrový procesor 

- RAID (Basic/JBOD/0/1/5/6/10) 

- Operační paměť alespoň 4 GB RAM 

- Porty: 2x GLAN, 2x USB 3.0, eSATA 

- Podpora iSCSI 

- Podpora VLAN 

2 ks, pevný disk do NAS 

- Rozhraní SATA III (6 Gb/s) 

- Kapacita 4 TB 

- Rychlost 7200 otáček/min. 

- Kapacita vyrovnávací paměti 256 MB 

- Vhodný pro RAID a provoz 24x7 

- Formát disku 3,5“ 

- Kompatibilní s nabízeným NAS 

1 ks, barevná laserová tiskárna 

- Technologie barevná laserová 

- Formát papíru A4 



- Multifunkční (skenování, kopírování, tisk) 

- Připojení k síti LAN (přes RJ-45 i WiFi) 

- Automatický duplexní tisk 

- Rychlost tisku alespoň 30 stran za minutu 

- Možnost skenování do e-mailu 

- Automatický podavač dokumentů (ADF) pro skenování a kopírování 

1 ks, náhradní baterie do stávající UPS 

- Typ APC RBC6 

- Lze využít i kompatibilní baterii od AVACOM (P/N: AVA-RBC6) 

2 ks, HPE server disk do stávajícího serveru 

- 2,5" – 300 GB, 6G, SAS, 10 000 otáček, SFF SC Enterprise Hard Drive for 

Gen8/Gen9 Servers 

- dodržet 10k otáček a 6G, kompatibilní s Gen8 a Gen9 servery HP 

  



Příloha č. 2 

KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Název zakázky: Obměna IT vybavení 
 

Číslo zakázky:  SSGS/SSGS-TEP/225/2019 
 
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu  
  

UCHAZEČ 
(obchodní firma nebo 
název) 

 
Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ) 
 

 

Kritéria hodnocení  

Nabídková cena  

Cena bez DPH Cena včetně DPH 

  

poskytnutá záruka na 
server a pevné disky 

 

poskytnutá záruka na 
ostatní položky 

 

 
Informace pro zadavatele 
 

Právní forma 

Identifikační číslo 

Daňové identifikační 
číslo 

 
 
V …………………, dne …………………… 
 
 
 
 
 ………………… ……………………………. ……………………. 
 Razítko Jméno a příjmení (tiskacím) podpis  
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