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Brno 4. listopadu 2013 14. listopadu 2013
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
1. Vymezení předmětu plnění
Předmětem plnění je poskytování služby McAfee Gold podpory pro řešení McAFee Firewall
Enterprise FN Brno pro Centrum informatiky, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní
nemocnice Brno, dle níže uvedeného:
Uchazeč zpracuje nabídku tak, aby zahrnovala prodloužení stávající podpory výrobce McAfee Gold
support pro řešení McAfee Firewall Enterprise FN Brno do 30.9.2016.
Základní informace o prostředí zadavatele
Firewallové řešení na které je poskytována podpora: MFE FW Enterprise (Sidewinder) 2150F
Počet ks: 2
2.

Místo a doba plnění
Místem plnění je FN Brno, PMDV, CI
Doba plnění: služba bude poskytována po dobu 3 let – do 30.9.2016

3.

Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
vlastní nabídku na prodloužení Gold podpory společnosti McAfee pro 2ks MFE FW Enterprise
(Sidewinder) tak, aby nabídková cena plně pokrývala celý požadovaný rozsah.
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
uchazeč dodá a dokladuje formou licenčního potvrzení Grant Letter společnosti McAfee
prodloužení platnosti support McAfee Gold Support pro MFE FW Enterprise (Sidewinder) 2150F
(2ks) do 30.9.2016
nabídku předloží uchazeč, který je certifikován výrobcem společnosti McAfee na úroveň Premier a
nebo Elite partnera. Úroveň partnerství doloží písemným potvrzením výrobce ne starším než 1 rok.
uchazeč předloží certifikace nejméně 3 technických specialistů na úrovni Technical Professional
Network Defense na technické řešení McAfee Firewall Enterprise a jejich certifikaci doloží platným
certifikátem výrobce a den udělení certifikátu musí předcházet datu vypsání výběrového řízení.
uchazeč doloží formou čestného prohlášení reference na minimálně 2 dodávky McAfee Firewall
Enterprise a/nebo podpory pro tyto firewally v letech 2010-2013 ve výši 300.000 Kč bez DPH a
více, případně alespoň jedné dodávky přesahující výši 600.000 Kč bez DPH. U každé reference
bude uveden rozsah zakázky, odběratel, kontaktní osoba, výše plnění a datum plnění.
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4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Celková nabídková cena bez DPH a včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek
včetně dopravy, vedlejších nákladů s vyčíslením DPH zvlášť
Platební podmínky: 8 rovnoměrných splátek, první splátka bude uhrazena se splatností 60 dnů,
každá další splátka 30 dnů od data úhrady předchozí splátky. Nedílnou součástí faktury bude
splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění bude den protokolárního předání zboží prodávajícím
kupujícímu.úhrada faktury bude vždy až po uskutečnění podpory za příslušný měsíc. Faktura daňový doklad bude vystavená dodavatelem vždy po uplynutí měsíce, za který byly služby
prováděny. Splatnost faktur bude 30 dnů od doručení, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude
poslední den měsíce, za který bude faktura vystavena.
5. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě
legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny
7. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit výběrové řízení
8. Termín a způsob podání nabídky
do 18.11.10.2013 25.11.2013 do 11:00 hod
a) poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
b) osobně na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů (lůžkový trakt – pavilón L 3
nadzemní podlaží) v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001
c) nabídka bude označena – „Nabídka – Pozáruční podpora pro firewally - Neotvírat “
9. Název a sídlo zadavatele
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
S pozdravem
Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Vyřizuje: Lesya Dudchukova tel.: 532 232 127

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Lenka
Vamberská
Date: 2013.11.14
14:49:03 +01:00
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