MĚSTO CHEB
ODBOR INFORMATIKY

tímto vyzývá k podání nabídky do zadávacího řízení „Dodávka 8 ks DIMM HPE 32GB 2Rx4 PC42400T-R Kit pro rozšíření operační paměti obou provozovaných serverů na 512 GB
4 ks DIMM DELL 32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank pro rozšíření operační paměti provozovaného
serveru na 384 GB“ formou e-poptávky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

1. Vymezení plnění zadávacího řízení
Objednatel v současné době používá v produkčním provozu 2 ks serverů HPE DL360 Gen 9
s kapacitou operační paměti 384 GB RAM a 1 ks serveru DELL R640 s kapacitou operační paměti
256 GB RAM. Předmětem poptávky je rozšíření kapacit operační paměti uvedených serverů dle dále
specifikovaných požadavků.
2. Požadavky na dodávku a instalaci
Výchozí podmínky
Objednatel provozuje následující servery:
2x HPE DL360 Gen 9, osazené 12 kusy DIMM HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit
1x DELL R640 osazený 8 kusy 32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank
Všechny servery jsou kryté platnou zárukou výrobce.
Požadované dodávky
8 ks DIMM HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit pro rozšíření operační paměti obou provozovaných
serverů na 512 GB
4 ks DIMM DELL 32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank pro rozšíření operační paměti
provozovaného serveru na 384 GB
Nabízené paměťové moduly musí být nové, originální od výrobců serverů.
Po instalaci do serveru musí být záruka paměťové moduly pokryta zárukou serveru.

Požadované služby
Objednatel požaduje v rámci plnění realizaci následujících dodávek a služeb:








dopravu do místa plnění
návrh osazení nabízených a současných paměťových modulů tak, aby bylo dosaženo
výkonově optimální (tzv. balanced) konfigurace operační paměti
osazení paměťových modulů dle návrhu
otestování bezchybné funkčnosti rozšířené paměti
aktualizace dotčených firmware serverů (BIOS apod.)
předání do ostrého provozu
provedení instalace mimo běžnou pracovní dobu úřadu 7-16 hod v neúřední dny
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Zadavatel požaduje provést minimálně uvedené instalační práce na dotčených systémech a případně
dalších souvisejících zařízeních a systémech. Uchazeč je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré
další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci
a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě, pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci
předmětu plnění podstatné.
Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně.
Provedení odstávku a najetí softwarových systémů provozovaných na serverech zajistí Objednatel.
3. Požadavky na odbornost
Objednatel požaduje provedení implementačních prací odborným specialistou zhotovitele. Prokázání
odbornosti provede zhotovitel přiložením profesního životopisu zaměstnance – specialisty –
zhotovitele. Z životopisu musí být zřejmé, že specialista je držitelem technické certifikace na
serverové systémy HPE a/nebo DELL.
4. Zadávací podmínky
Cena
Maximální cena poptávky je 199.000,-Kč bez DPH. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na
dodávku, dopravné a služby spojené s poptávkou.
Platební podmínky
Fakturace s datem splatnosti 14 dní.
Dodací podmínky
Podmínkou je dodávka a instalace paměťových modulů do 35 dnů od ukončení poptávky (od doručení
oznámení o výsledku zadávacího řízení).
Období nákupu
Předpokládaný termín plnění je do 10. prosince 2020.
Realizace smlouvy
Místem plnění je Městský úřad Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Návrh smlouvy
Objednatel předloží vítěznému dodavateli smlouvu k podpisu.
Ostatní podmínky
 Zadavatel varianty nepřipouští
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 Nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací
zadavatele. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením vlastní soutěže a je v jejím
průběhu neměnná,
 Zadavatel požaduje do nabídky předložit přesnou specifikaci nabízeného zboží, služeb
a doložení odbornosti,
 Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká žádný právní vztah.
 Zadavatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení
 upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici
 odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo
 v případě překročení předpokládané maximální hodnoty nabídky stanovené zadavatelem
všemi uchazeči ke zrušení e-poptávky.
V Chebu, dne 03.11.2020

Digitálně podepsal Bc.
Martin Trnka
Datum: 2020.11.03
08:09:49 +01'00'
………………………………………………………

Bc. Martin Trnka
Vedoucí odboru informatiky
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