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Brno 4. dubna 2014
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění
Předmětem plnění je převod užívacího práva k licencím VMware vCloud Suit včetně podpory
pro Centrum informatiky, Fakultní nemocnice Brno dle níže uvedené specifikace:
dodání programového vybavení a převod užívacího práva k licencím produktu Academic
VMware vCloud Suite Advanced pro 16 CPU (procesorových patic)
zajištění originální podpory pro produkt Academic VMware vCloud Suite Advanced přímo od
výrobce virtualizační platformy na jeden rok v úrovni basic v režimu 12x5 pro 16 CPU
(procesorových patic)
dodání programového vybavení a převod užívacího práva k licencím produktu Academic
VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 licence pro 1 ks (instance)
zajištění originální podpory pro produkt Academic VMware vCenter Server 5 Standard přímo od
výrobce virtualizační platformy na jeden rok v úrovni basic v režimu 12x5
instalace v rozsahu 5x Manday od osoby s certifikací školitele VMware
předvedení funkčností systémovým správcům zadavatele v rozsahu 2x VMware vSphere:
Overview VMW_VS51O a 1x VMware vSphere: Fast Track VMW_VS51-FT
Účel veřejné zakázky:
Účelem veřejné zakázky je vybudovat robustní výpočetní infrastrukturu, pro zajištění provozu FN Brno
s možností využívat efektivně výkon infrastruktury a pružně reagovat na potřeby FN Brno v oblasti IT.
Z důvodu kompatibility s provozem nosných nemocničních informačních systémů (NIS AMIS*H/HD,
IMPAX, Caché/Ensemble - viz vyjádření o kompatibilitě jednotlivých výrobců uvedených informačních
systémů) a kompatibility s platformami případných externích datových center (Moravský zemský archiv
v Brně, Národní datové centrum při Státní tiskárně cenin), požaduje zadavatel dodání licencí a převod
užívacího práva k virtualizační platformě společnosti VMware, včetně její správy. Virtualizační platforma
musí umožnit vybudovat a provozovat privátní cloud infrastruktury s možností výhledově bez dalších
nákladů část této infrastruktury provozovat vně FN Brno jako službu (outsourcing) s možností
v libovolném okamžiku opět vrátit infrastrukturu do FN Brno bez dalších nákladů. Součástí zakázky
bude dodání licence a převod užívacího práva k management serveru virtuální infrastruktury bez
omezení počtu spravovaných VM ani hypervizorů od společnosti VMware.
2. Místo a termín plnění
Místem plnění je FN Brno, PMDV, CI
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Termín plnění: zadavatel preferuje nejrychlejší termín dodání předmětu plnění od podepsání
smlouvy
3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat v českém jazyce:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
vlastní nabídku dle odst. 1 - specifikace
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Položková nabídková cena bude uvedena za služby zvlášť a za hmotný či nehmotný majetek
zvlášť a to s uvedením ceny bez DPH, včetně DPH a výše DPH
Celková nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč bez DPH, včetně
DPH, s vyčíslením DPH zvlášť včetně dopravy a předvedení funkcionality v rozsahu dle odst. 1 specifikace a bude zahrnovat veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu plnění.
Platební podmínky: úhrada faktury v 12 rovnoměrných splátkach, první splátka bude uhrazena se
splatností 60 dnů, každá další splátka 30 dnů od data úhrady splátky předchozí. Součástí faktury
bude splátkový kalendář, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Datum
uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem protokolárního předání předmětu plnění
prodávajícím kupujícímu.

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 14.4.2014 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 a marketingu (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 – Převod užívacího práva k licencím VMware vCloud Suit
včetně podpory - Neotvírat “
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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: 2014.04.04
11:45:42 +02:00
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