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Základní škola Kraslice, Dukelská 1122 
příspěvková organizace 

 
Zveřejnění poptávky na: 

 

 

Správa IT 
 

 
pro Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvkovou organizaci 

 
Zadavatel: 

Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace, 
Dukelská 1122, 358 01,  
zastoupený ředitelem Mgr. Janem Kuzebauchem 

  
tel.: 774 404 974, e-mail: zs2kraslice@zs2kraslice.cz2 

 
 
Rámcový seznam spravovaných zařízení: 

- server 

- 100–120 počítačových stanic (PC, NB) 

- 10-15 tiskáren 

-drátová a bezdrátová síť 

 

Specifikace činností: 

 

Správa počítačové sítě 

1. kontrola pevných disků, 

2. kontrola zálohování systému, databází a souborů,  

3. nastavení a údržba adresářové struktury, 

4. kontrola nastavení síťového operačního systému – nastavení přístupových práv, 

tiskových front, 

5. optimalizace výkonu serveru, 

6. kontrola a reinstalace klient/server aplikací, 

7. proměření a kontrola počítačových rozvodů, 

8. instalace periférií. 

kontrola a údržba připojení na síť Internet 

1. nastavení e-mailových bran na straně klienta a kontrola poštovního serveru, 

2. nastavení přístupových práv, 

3. nastavení ochrany systému, 

4. ochrana dat před přístupem neoprávněného subjektu ze strany internetu, 

5. komplexní ochrana před malwarem, 

6. spolupráce s poskytovatelem internetových služeb. 

Pravidelnou údržbu týkající se výpočetní techniky objednatele, zahrnující tyto  

úkony 

1. kontrola a údržba jednotlivých počítačů: 

2. kontrola operačního systému – reinstalace poškozených částí operačního  



3. systému, optimalizace chodu aplikací, 

4. optimalizace výkonu systému, 

5. instalace a kontrola aplikací, reinstalace poškozených aplikací, 

6. zajišťování oprav hardware, 

7. zpracování návrhů na vyřazení a pořízení výpočetní techniky ve spolupráci 

s objednavatelem, 

8. drobná zaškolení obsluhy výpočetní techniky objednatele. 

Incidenční údržba výpočetní techniky objednatele a řešení poruch: 

Urgentních případy:  

úsek účetní, ředitel s zástupce ředitele školy – 2 hodiny 

počítačové učebny a počítače v hlavní sborovně– 4 hodiny  

ostatní do 24 hodin 

Telefonická podpora (po-pá 8 - 16hod) 

Vzdálený přístup/podpora do všech PC a serverů (TeamViewer) – pracovník, u kterého bude  

vzdálený přístup/podpora proveden bude po neprodleně o tomto zásahu informován. 

 

Součástí paušálně poskytovaných služeb musí být kromě vzdálené správy i 

přítomnost správce sítě nejméně 4 hodiny týdně v rozmezí PO-ČT od 10:00-16:00 na 

pravidelné bázi. 

 

Cenová nabídka: 

Cenová nabídka bude obsahovat: 

a) měsíční paušální cenu za výše uvedené specifikované činnosti, vč. dopravy v členění 

cena bez DPH a s DPH 

b) cenu za činnosti nad rámec předmětu zakázky, a to 1 hodiny podpory v sídle 

odběratele vč. dopravy v členění cena bez DPH a s DPH. 

 

Záruční doba: 

Součástí nabídky bude uvedena i záruční doba za provedenou práci 

Záruční doba musí být na dodávku minimálně 24 měsíců. 

 

Místo plnění: 

Základní škola Kraslice, Dukelská 1122 a školní družina, Dukelská 965, 358 01 Kraslice 

 

Termín prohlídky místa plnění: 

 duben 2021, po vzájemné domluvě 

 

Doba plnění zakázky: 

1.8.2021 – 31.7.2023 

 

Kvalifikační požadavky a potřebné dokumenty na kvalifikační předpoklady uchazečů: 

 

a) doložení nejméně dvouleté předchozí zkušenost se správou IT ve školském zařízení 

či jiné společnosti s rozsáhlou IT strukturou  

b) doložení předmětu podnikání (např. kopii živnostenského oprávnění, výpisem z 

obchodního rejstříku, atp.) 

 

 

 

 

 



Způsob hodnocení nabídek: 

Kritériem rozhodným pro hodnocení je: 

cena       60 % hodnocení 

schopnost splnit požadované termíny plnění 40 % hodnocení 

 

Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. Uchazeči budou o výsledku výběrového 

řízení informováni do 15.06. 2021. 

 

Soutěžní lhůta: 

Soutěžní lhůta končí dnem 7. 5. 2021 v 10.00 hodin 

Nabídky musí být doručeny nejpozději do 7. 5. 2021 v 10.00 hodin do sekretariátu Základní 

školy Kraslice, Dukelská 1122. Doručením není podací razítko pošty. 

 

Způsob podávání nabídek: 

• Nabídky se podávají v obálce v písemné formě v českém jazyce a musí obsahovat 

označení „Správa IT - nabídka“. 

• Nabídka bude obsahovat cenovou nabídku, doložení předchozí zkušenost se 

správou IT, doložení předmětu podnikání. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• změnit, případně zrušit poptávku 

• neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a nevracet podané nabídky 

• uzavřít smlouvu na část plnění zakázky, pokud se zadavatel pro částečné plnění 

zakázky rozhodne 

• informovat výběru prostřednictvím elektronické pošty 

• zadavatel neposkytne na zakázku zálohu 

• umístit smlouvu v registru smluv 

 

 

V Kraslicích 13.4.2021 

 

 

Mgr. Jan Kuzebauch 

ředitel 
ZŠ Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace 
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