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Výzva k podání nabídky na připojení k Internetu
Dle § 6, odst. 3, zákona č. 40/2004 Sb., Vás vyzýváme k podání nabídky na připojení
školní počítačové sítě k Internetu. Ke dni vyhlášení této výzvy je k počítačové síti školy
připojeno až 150 počítačových stanic (nárazově a výhledově je možné až 200 stanic), počítače
žáků ubytovaných na domově mládeže a během letní sezóny i rekreanti ubytovaní taktéž na
domově mládeže.
Zadávací podmínky:
Zaručená přenosová kapacita minimálně 100 Mb/s download, 100 Mb/s upload. Připojení musí
být provedeno bez agregace v době od 7:00 – 17:00, mimo tuto dobu je možná agregace. Bez
omezení přenesených dat. Možnost hostovat DNS záznamy pro domény školy. Nabídka musí
obsahovat celkovou cenu za měsíční připojení i cenu případných nákladů
na zřízení služby. Ceny budou uvedeny včetně DPH. V nabídce nutno specifikovat způsob
připojení a případné alternativní nabídky (způsob připojení, rychlost, …). Nutno uvést
i způsob a termíny (reakce) pro založení připojení a reference (realizované připojení).
Termín pro realizaci připojení počítačové sítě k internetu je stanoven na den 1. 9. 2016.
Smlouva by byla uzavřena na dobu do konce července 2019.
Další podmínky:
Prokázání oprávnění k podnikání
Prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií, stanovených v § 31, odst. 1 (způsob
prokázání dle odst. 4, § 31) zákona č. 40/2004 Sb.
Prokázání technické způsobilosti dle § 33, odstavec 1c, bod 2 (reference) a v případě využití i
bod 7 – doložit výčtem včetně kontaktních adres.
Seznámení s místem plnění
Seznámit se s místem plnění, popřípadě vyžádat si další informace k předmětu výzvy, je možné
po předchozím dohodnutí termínu ve dnech Po - Pá od 8:00 do 15:30 h.
Kontakt: Miloš Vít
Tel. 383 412 233
e-mail skola@blek.cz nebo vit@blek.cz

Telefon 383 412 211
fax 383 412 210
Bankovní spojení – KB Blatná č. účtu 4183010217/0100

Kritéria pro hodnocení nabídek
1.
celková cena (měsíční připojení plus náklady na zřízení)
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.
Nabídky je nutné předkládat výhradně v písemné podobě a to poštou nebo osobně
u zadavatele. Konečný termín předkládání nabídek je stanoven na den 18. 7. 2016.
Adresa pro předkládání nabídek: Střední odborná škola, Blatná,
V Jezárkách 745
388 17 Blatná
Osobní podání: sekretariát Střední odborné školy, Blatná, V Jezárkách 745
(2. podlaží, č. dveří 54)
(Po - Pá od 8:00 do 14:30 h)
O výsledku výběru budou uchazeči vyrozuměni nejpozději do 25. 7. 2016.

Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
ředitel školy
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