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1

Vymezení předmětu plnění

1.1
Popis předmětu veřejné zakázky
1.1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je
a) rozšíření stávajícího zálohovacího zařízení
b) rozšíření diskového pole
c) 1 ks datový rozvaděč
d) dodávka a instalace 2 ks záložních zdrojů a 2 ks rozšiřujících bateriových modulů
1.1.2

Technické požadavky

Popis současného stavu
Stávající informační systém (IS) zadavatele využívají SW technologie MICROSOFT, LINUX
a VMWARE. Stávající infrastruktura je vybudována prostřednictvím technologie CISCO
(aktivní prvky, firewally, IDS systémy, routery, MARS, ACS). Datové centrum je vybaveno
technologií DELL, především se jedná o servery, disková pole a zálohovací zařízení.
Vzhledem ke stávajícímu vybavení HW a SW datového centra zadavatele technologiemi
DELL a VMWARE, požadujeme rozšíření HW a SW datového centra o zařízení HW a SW,
které bude kompatibilní se stávající technologií datového centra a bude zachována jeho
vysoká dostupnost a spolehlivost.
Stávající datové centrum je vybaveno 3 ks serverů DELL PE 2950, které jsou
prostřednictvím FC technologie připojeny ke dvěma diskovým polím DELL CX3-20f FC4 SPE
a jednomu Dell/EMC CX4-120. Na serverech je nainstalován virtualizační SW VMware.
Virtualizační SW zajišťuje vysokou dostupnost virtuálních serverů provozovaných ve VMware
prostředí.

Rozšíření stávajícího zálohovacího zařízení – 1.1.1 a)
Dodávka a instalace rozšíření stávajícího autoloaderu DELL ML6010 o 9U Expansion
Module Base, včetně licencí pro rozšíření na 128 SLOTS pro pásky LTO a včetně dvou
Native Fibre Channel, LTO-3, 400/800GB drivů. Součástí dodávky budou i LTO3 WORM
média a potřebné WORM media labely a také rozšíření licencí pro nové drivy stávajícího
zálohovacího softwaru: Symantec Backup Exec 12d - Library Expansion Add-on Pack (Kit)
.
Rozšíření stávajícího autoloaderu DELL ML6010:
•
•
•
•
•
•

ML6000, LT0, 9U Expansion Module Base,
2x ML6000 LTO3 FC (Native Fibre Channel)
2x ML6000 46 SLOT, 0-128 licence key
150 x Tape Media for LTO-3, 400/800GB
200 LTO3 Media Labels 1-200 (KIT)
2x Symantec Backup Exec 12d - Library Expansion Add-on Pack (Kit)

Záruka

Způsob provádění záručního servisu

Kompatibilita

Min. 36 měsíců . Nástup na servisní zásah
nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v
sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní
v roce.
Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch
v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé
území ČR, možnost sledování servisních
reportů prostřednictvím Internetu
Rozšíření 100% kompatibilní
se zálohováním, provozovaným
zadavatelem a to na úrovni hardware,
software a poskytovatele supportu

Rozšíření diskového pole – 1.1.1 b)
Rozšíření stávajícího diskového pole Dell/EMC CX4-120 SPE, Dual SP o:
1 ks Dell/EMC CX4 DAE DAE4P FC for CX4-120 / CX4-240 / CX4-480 / CX4-960
15 ks 1TB Serial ATA2 7.2k HD

Záruka

Způsob provádění záručního servisu

Kompatibilita

Min. 36 měsíců . Nástup na servisní zásah
nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v
sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní
v roce.
Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch
v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé
území ČR, možnost sledování servisních
reportů prostřednictvím Internetu
Rozšíření 100% kompatibilní s diskovým
polem, provozovaným zadavatelem a to na
úrovni hardware, software a poskytovatele
supportu

Datový rozvaděč – 1.1.1 c)
Dodávka a instalace 1 ks datového rozvaděče 42U na umístění serverů včetně spojovací
sady. Nový datový rozvaděč bude umístěn k řadě 3 ks stávajících rozvaděčů DELL a bude
se stávající řadou rozvaděčů propojen pomocí montážní spojovací sady. Záruka min. 36
měsíců.
Záložní zdroj – 1.1.1 d)
Dodávka a instalace 2 ks záložních zdrojů a 2 ks rozšiřujících bateriových modulů včetně
zapojení na elektrickou síť. Požadavky na záložní zdroje jsou následující:
Výstup:
• Výstupní výkon: 16 kW / 20 kVA
• Maximální nastavitelný výkon: 16 kW / 20 kVA
• Jmenovité výstupní napětí: 230V
• Poznámka k výstupnímu napětí: Konfigurovatelné 220 : 230 nebo 240 nominal output
voltage
• Účinnost při plném zatížení: 94.00%
• Zkreslení výstupního napětí: Méně než 5%
• Výstupní kmitočet (synchr. se sítí): 50/60 Hz +/- 3 Hz, uživatelsky nastavitelná +/- 0.1
• Koeficient amplitudy: 3 : 1
• Druh průběhu: Sinusoida
• Připojení výstupu:
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
(8) IEC 320 C19
(2) IEC Jumpers
• Účinnost při poloviční zátěži: 94%
• Bypass: Built-in Static Bypass,Internal Bypass (Automatic and Manual),Optional
External Bypass
Vstup:
• Jmenovité vstupní napětí: 230V
• Vstupní kmitočet: 40 - 70 Hz (auto sensing)
• Typ připojení vstupu: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
• Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě: 160 - 280
• Jiná vstupní napětí: 220,240
• Maximální vstupní proud: 105A
• Kapacita vstupního jističe: 125A
• Celkové vstupní harmonické zkreslení: Méně než 5% pro plnou zátěž
Baterie a doba běhu
• Typ baterie: Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným
elektrolytem - neteče
• Předinstalované baterie: 4 ks
• Typická doba nabíjení: 2.50 hod.
• Počet bateriových modulů: 4 ks
• Jmenovité napětí baterie: +/-192 V (split battery referenced to neutral)
• Napětí baterie při vybití: +/-154 V
• Účinnost při chodu na záložní baterie: 93%
• Typická doba zálohování při polovičním zatížení: 15.3 minut (8000 W)
• Typická doba zálohování při plném zatížení: 4.9 minut (16000 W)

Komunikace a správa
• Port rozhraní: DB-9 RS-232,Konektor RJ-45 10/100 Base-T,víceúčelový slot
• Řídicí panel: Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola
• Zvukové upozornění: Zvukové a optické signály: konfigurovatelné prodlevy
• Nouzové vypínání: Ano
Přepěťová ochrana a filtrace
• Filtrace: Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle IEEE 0,3 % :
nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá UL 1449
Vyhovuje normám
• Schválení
• EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,VDE
Rozšiřující bateriový modul
• Baterie a doba běhu:
• Kapacita baterie (VAh): 3840
• Typ baterie: VRLA
• Montáž baterií: 19 inch Battery tray
• Počet bateriových modulů: 4
• Typická doba zálohování s touto rozšiřující baterií při polovičním zatížení: 38 minut
(8000 W)
• Typická doba zálohování s touto rozšiřující baterií při plném zatížení: 15 minut (16000
W)

Záruka na záložní zdroje a rozšiřující
bateriové moduly

Min. 24 měsíců . Nástup na servisní zásah
nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady v
sídle zadavatele, 24 hodin denně, 365 dní
v roce.

Součástí dodávky a instalace 2 ks záložních zdrojů a 2 ks rozšiřujících bateriových modulů
bude:
• Instalace v datovém centru zadavatele 6NP
• Přepojení silového rozvaděče 6NP
• Zajištění elektrického přívodu z hlavního rozvaděče 1 NP do rozvaděče datového
centra 6NP

1.1.3

Doplnění technické specifikace

V případě, že tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky
nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných kompatibilních řešení.

1.2

Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládané zahájení : 15.12.2008
Předpokládané ukončení : 20.12.2008

1.3

Místo plnění veřejné zakázky
Šrobárova 48,100 41 Praha 10
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice
Nám. Míru 2, 320 00 Plzeň
Zámostí 683, 500 01 Hradec Králové
Tř. 17. Listopadu 1790,708 52 Ostrava – Poruba
Puškinova 2,779 00 Olomouc
Jilemnického 2-4,614 00 Brno- Husovice
Stará 25, 602 00 Brno

1.4

Předpokládaná cena
Předpokládaná cena maximálně : 1.950.000 Kč bez DPH

2

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1

Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních
označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu
uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena
„Neotevírat – SÚKL - Rozšíření zálohovacích systémů“, adresována k rukám k
rukám Ing. Karla Kettnera. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné
případně nabídku vrátit.

2.2

Nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek, t.j do
5.12.2008 do 9.00 hodin.

2.3

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména :
obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, příp.
osobu oprávněnou zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi
uchazečem a zadavatelem.

2.4

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy ( příloha č.1 ) podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

2.5

Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem
nabídky po celou dobu zadávací lhůty, tj. do 31.12.2008.

2.6

Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení, které bude označeno názvem
„Originál“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby
byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou
řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

2.7

Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovaný vzestupnou
kontinuální řadou.

2.8

Pokud podává nabídku více uchazečů společně ( společná nabídka), uvedou
v nabídce též osobu, která bude zmocněna zatupovat tyto uchazeče při styku se
zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

2.9

Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a) úvodní strana
Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele
b) obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného
členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek
c) všeobecné údaje o uchazeči
Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů
statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa ),
pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření
k zastupování a profil společnosti
d) krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky,
základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče ( včetně osob zmocněných
k dalším jednáním ), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle
zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za
uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 2
e) doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3
zadávací dokumentace
f) nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace
g) podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících
splnění technických požadavků zadavatele
h) relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 6 zadávací
dokumentace ( celková nabídková cena, splnění technických požadavků,
splnění termínu dodání )
i) návrh smlouvy ( příloha č.1)
j) prohlášení o pravdivosti a vázanosti nabídkou

2.10

Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě. Dodavatel je oprávněn
zaslat dotaz též v e-mailové či faxové formě za předpokladu, že dotaz bude doručen
zadavateli nejpozději 3 dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

2.11

V případě nesplnění minimálních technických požadavků zadavatele uvedených
v předmětu zakázky bude nabídka uchazeče ze soutěže vyloučena.

2.12

Zadavatel má právo veřejnou zakázku zrušit,

3

Kvalifikace dodavatelů

3.1

Doba prokazování kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky
uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace

3.2

Základní kvalifikační předpoklady

3.2.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel :
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu ( § 49 obchodního zákoníku ),
d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu
nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není
povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů
e) který není v likvidaci
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
3.2.2. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením :
a) čestného prohlášení pro body 3.2.1 a-h Zadávací dokumentace

3.3

Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který :
a) Předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ( ověřená kopie )

3.4

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží
a) Pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč

3.5

Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude zadavatelem
vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4

Způsob zpracování nabídkové ceny

4.1

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé součásti dodávky a to
v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH.
Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.
Nabídková cena uvedena v různých částech nabídky musí být shodná a to včetně
DPH
Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících
se DPH

4.2
4.3
4.4

5

Platební podmínky

5.1

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového
dokladu – faktury. Splatnost faktury bud 21 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

5.2

Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje
náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených
prací a služeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným
pracím a službám.

6

Hodnotící kritéria

6.1

Obálky s nabídkami uchazečů bodu otevírány dne 5.12.2008 v 10.00 hodin v sídle
zadavatele.

6.2

Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se kromě zástupců zadavatele všichni
uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek z kapacitních důvodů
maximálně 1 osoba za jednoho uchazeče, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o
statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče.

6.3

Základní kritérium a dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky
Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické
výhodnosti nabídky. Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích
kritérií, pro které stanovil váhu takto:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:
• 1. Kritérium: Cena dodávky
• 2. Kritérium: Technické parametry
• 3. Kritérium: Záruční a pozáruční servis
6.4

60 %
35 %
5%

Požadavky na předložení informací uchazeči k dílčím kritériím
Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje,
které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky:
K 1. kritériu: číselné kritérium
„Krycí list nabídky“
Celkovou výší nabídkové ceny jednotlivých součástí dodávky se pro účely
hodnocení nabídek rozumí součet nabídkových cen pro realizaci dodávky bez
DPH
K 2. kritériu:
Při hodnocení zadavatel posoudí doložené dokumenty s technickou a funkční
specifikací.
K 3. kritériu:
Při hodnocení zadavatel posoudí nabídnuté servisní podmínky.

6.5

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií
1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny dodávky, bez
DPH, nabídnutou uchazečem. Celková výše nabídkové ceny dodávky bude
zapsána v „Krycím listě nabídky“ a v textu návrhu Licenční smlouvy. Zadavatel
bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH bodovací metodou.
Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní
výše v korunách českých. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce
Nejnižší nabídková cena
Počet bodů = --------------------------------------------Posuzovaná nabídková cena

x 100

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabízené technické řešení z hlediska
funkčnosti a také z hlediska technických parametrů dodávaného produktu
uvedených v technických dokumentech doložených v nabídce.
U parametrů, jejichž hodnota je vyjádřena pouze splněno – nesplněno (ano –
ne), bude hodnocení provedeno tak, že splněno (ano) = 100 bodů, nesplněno
(ne) = 0 bodů v daném subkritériu.
Pro hodnocení parametrů, u kterých je požadován i popis funkcionality, použije
hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 se slovním hodnocením.
Zadavatel sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné.
Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů, každé následující nabídce přiřadí
takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve
vztahu k nejvhodnější nabídce.
3. kritérium: Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabídnuté podmínky o údržbě a
komplexní podpoře uvedené v tabulce „Údržba a komplexní podpora“ (viz
příloha č. 3).
U parametrů, jejichž hodnota je vyjádřena pouze splněno – nesplněno (ano –
ne), bude hodnocení provedeno tak, že splněno (ano) = 100 bodů, nesplněno
(ne) = 0 bodů v daném subkritériu.
Pro hodnocení parametrů, u kterých je požadována i specifikace rozsahu,
použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 se slovním
hodnocením. Zadavatel sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně
vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů, každé následující nabídce
přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria
ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

7

Obchodní podmínky

7.1

Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č.1 – Kupní smlouva

8

Seznam příloh
příloha č. 1 – Kupní smlouva
příloha č. 2 - Krycí list
příloha č. 3 – Údržba a komplexní podpora

PharmDr.Martin Beneš
ředitel
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Příloha č. 2

Krycí list nabídky
Základní údaje
Název veřejné zakázky:

„SÚKL – Rozšíření zálohovacích systémů“

Zadavatel:
IČ:
Sídlo:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv –
organizační složka státu
00023817
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
PharmDr.Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba :
Telefon :
Fax :
E-mail :

Ing. Karel Kettner
272185202
272185748
karel.kettner@sukl.cz

Uchazeč:
Adresa:

……………………………………………………

IČ:

……………………………………………………

DIČ:

……………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za
uchazeče

……………………………………………………

Bankovní spojení:

……………………………………………………

Osoby zmocněné
k zastupování:

……………………………………………………

Nabídková cena :
Cena celkem bez DPH:

……………………………………………………

Cena celkem s DPH:

……………………………………………………

Platnost nabídkové ceny:

…………………………………………………………
Obchodní firma – podpis oprávněné osoby – doplní
uchazeč

Příloha č. 3

Údržba a komplexní podpora

Rozšíření zálohovacího zařízení

Záruka
Způsob provádění záručního servisu

Rozšíření diskového pole

Záruka
Způsob provádění záručního servisu

Záložní zdroje a bateriové moduly

Záruka na záložní zdroje
Záruka na rozšiřující bateriové moduly

…………………………………………………………
Obchodní firma – podpis oprávněné osoby – doplní
uchazeč

