Město MILOVICE
ul. 5. května 71, PSČ 289 23, Milovice tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz
IČ 239453
jako zadavatel

Vypisuje výzvu k podání nabídky
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s §6 zákona číslo 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) a v souladu se směrnicí města Milovice
č.5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými
organizacemi.
1. Identifikační údaje o zadavateli
Město Milovice, se sídlem 5. května 71, 289 23 Milovice, právní forma – územní samosprávný celek,
IČ:00239453, statutární zástupce: Milan Kraus, starosta města
2. Informace o předmětu zakázky
2.1. Název zakázky: „Správa počítačové sítě Městského úřadu Milovice“
2.2. Stručný popis zakázky:
Jedná se o:
Zajištění bezproblémového chodu počítačů a počítačové sitě
Podpora uživatelů (řešení problémů na místě,HelpDesk po telefonu min. v pracovní době městského
úřadu)
Konfigurace,správa a monitoring firewallu
Konfigurace,správa a zabezpečení síťových prvků-routers,AP apod.
Řešení provozních problémů síťové infrastruktury,software a hardware
Monitorování síťového provozu a rychlosti internetového připojení
Kontrola na přítomnost virů a spyware,zálohování počítačů a dat
Aktualizace a údržba operačního systému a programů, instalace nových programů
Aktualizace uživatelských certifikátů
Údržba a základní servis HW(počítačů,tiskáren,síťových prvků)
Plánování nákupu HW a SW a rozvoje počítačové sítě ve spolupráci s objednatelem
Evidence hardware,software a licencí
Tvorba návodů pro uživatele a školení uživatelů
2.3. Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky za 4 roky je 290 000-, Kč včetně DPH
2.4. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín plnění je od 1.3.2010
3. Informace o možnostech vyžádat si doplňující informace k zakázce
3.1. Kontaktní osoba pro doplňující informace
Doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u tajemníka městského úřadu na adrese 5. Května 71,
289
23
Milovice,
tel,fax
325577203,
e-mail
boris.csillagi@mesto-milovice.cz,
mobilní tel. 725022627

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.2.2010 (pondělí) ve 14.00 hod, v sídle zadavatele, poštou nebo
osobně v podatelně městského úřadu, ul. 5.května 71, 289 23 Milovice.
5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů
5.1 Profesní kvalifikační předpoklady
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, tyto doklady musí být poslední verzí zápisu
b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména kopie dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
5.2. Technické kvalifikační předpoklady
Nutná praxe v oboru-zkušenost,s podporou uživatelů,implementací a údržbou počítačových sití
podobné velikosti či větší velikosti(5-10 let minimum+reference)
Microsoft certifikace-mezinárodně uznávané formy prokázání znalostí v oblasti IT
Detailní znalost síťové infrastruktury,konfigurace,monitoring datové sítě
Znalost bezdrátové datové sítě-konfigurace AP,šifrování,analýza řešení problémů
Znalost serverového firewallu- konfigurace,správa a monitoring
Detailní znalost systémů Windows XP,Windows Vista,Windows 7
Znalost Office 2003,2007 a běžně používaného software
Znalost certifikátů(šifrování,obnova,zabezpečení)
Pokročilá znalost skriptování-úprava a tvorba automatických skriptů či dávek
Znalost antivirového a antispyware software,klientského firewallu
Odborná znalost hardware a periferií (montáž,instalace,konfigurace,řešení problémů)
6. Posuzování nabídek a kriterium pro zadání zakázky
Posouzení a hodnocení nabídek provede na svém jednání Rada města. Kriteriem pro zadání zakázky je
cena v místě obvyklá při splnění podmínek uvedených v této Výzvě.

výzvu zpracoval a za její správnost odpovídá:
Ing. Boris Csillagi, tajemník MěÚ

V Milovicích dne 27.1.2010
Milan Kraus
starosta města
Vyvěšeno: 27.1.2010
Sejmuto:

