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VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY 

Předmět 

zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je: 

Dodání licencí software dle specifikace: 

 30x Microsoft 365 Bussiness (Standard/Premium), předplatné na 

jeden rok. 

Minimální požadované funkce, které jsou součástí produktu 

Microsoft 365 Business Standard, zejména: 

- desktopové aplikace Word, Excel, Outlook, Powerpoint 

- Mailbox o velikosti 50 GB v prostředí Exchange Online 

 4x Windows Server Standard 2022, 16 Core Licenses – No 

Software Assurance 

pro zalicencování osmi VM na dvou fyzických serverech. 

Na každém fyzickém serveru jsou čtyři VM. 

Každý fyzický server má 1xCPU, 8cores 

 31x Windows Server User CAL – No Software Assurance 

Další požadavky zadavatele: 

Platba za pravidelné prodloužení licencí Microsoft 365 bude hrazena 

bankovním převodem na základě faktury dodavatele (cena v Kč) 

 

Způsob zadání 

VZMR: 

Zadání zakázky je uskutečněno formou výzvy 3 dodavatelům   

a zveřejněním na webových stránkách DS Krč 

Předpokládaná 

maximální 

hodnota v Kč 

bez DPH: 

 

100 000 Kč  

Kritéria 

hodnocení: 

nejnižší nabídková cena 

Zadavatel: 

Domov pro seniory Krč 

se sídlem: Praha 4, Sulická 1085/53 

IČO: 70874212 

zastoupený: Ing. Otto Kechner, ředitel 

(dále jen „zadavatel“) 

Veřejná zakázka malého rozsahu: 

„Dodávka licencí software Microsoft“ 

 

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“) 
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Doba plnění:  Předpokládaný termín dodání: do 30 dnů po objednání licencí 

 

Místo plnění: Domov pro seniory Krč 

Informace o 

prohlídce místa 

plnění: 

 

S ohledem na charakter veřejné zakázky, nebude zadavatel 

organizovat prohlídku místa plnění.  

Lhůta pro 

podání 

nabídek: 

do středy dne 16. 11. 2022, 10:00 hodin 

Požadavky 

zadavatele na 

obsah nabídky: 

Nabídka musí být podána písemně v elektronické formě a 

podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.  

Součástí nabídky musí být: 

- Vyplněná tabulka s cenovou nabídkou v Kč 

- Doklady prokazující splnění kvalifikace 

- Čestná prohlášení 

Forma 

předložení 

nabídky: 

Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podána 

elektronicky ve formátu pdf na adresu matulova@dskrc.cz ve 

vyplněné tabulce, která je nedílnou součástí výzvy. 

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání 

nabídek. 

Požadavky na 

prokázání 

kvalifikace: 

 

prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence  

Další 

informace: 

O výsledku výběrového řízení budou všichni dodavatelé 

vyrozuměni elektronicky. 

Práva a 

výhrady 

zadavatele: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu bez udání důvodů. 

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při 

zadávání veřejné zakázky malého rozsahu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči 

v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění. 

Kontaktní 

osoba 

zadavatele: 

Ing. Ilona Matulová, vedoucí hospodářského úseku 

Tel. 724 224 501, mail: matulova@dskrc.cz  

  V Praze dne 8. 11. 2022       

ředitel 
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