Výzva k podání nabídky
Vážená paní,
Vážený pane,
Domov pro seniory Nová slunečnice Vás jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby
s názvem

„Webhosting a Mailhosting“
vyzývá k podání nabídky.

1. Zadání pro zpracování nabídky
Specifikace služeb v délce trvání 24 měsíců:
•

•

•

•
•
•

Webhosting
- pronájem CMS
- neomezený přenos dat
- zabezpečený přístup včetně zajištění a pravidelné obnovy SSL certifikátu
- SQL databáze a FTP prostor
Mailhosting
- neomezený počet schránek
- bez omezení kvót schránky, počtu odeslaných zpráv apod.
- správa schránek, aliasů a přesměrování včetně Sender-Rewriting-Scheme
- zabezpečený přístup včetně zajištění a pravidelné obnovy SSL certifikátu
- nastavení filtrování pošty a správa out-of-office autoreply
- nastavení poštovních klientů
- ochrana proti spamu
- vlastní webmail
Managed virtual server
- pronájem virtuálního serveru při poskytnutí kompletní systémové správy
- rychlost linky 1 Gbit/s
- aktivní monitoring a technická podpora 24/7 - email, sms, telefon
- správa DNS
- prodlužování domén
- Firewall, zákl. ochrana proti DDoS, automatické blokace bruteforce útoků a jiných
nežádoucích požadavků
Možnost zálohování
- hodinové, denní, týdenní, měsíční
- vše nebo vybrané adresáře a databáze
Webdesign
- korektura a copywriting
- aktualizace a úpravy stránek dle zadání
Konzultace v oblasti IT
- pomoc s implementací vybraných IT řešení

2. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky je zadavatelem stanovena do pěti pracovních dnů od zveřejnění výzvy.

3. Forma pro podání nabídky
V uzavřené obálce s nápisem "NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“

4. Doba dodání zakázky
31. 5. 2021

5. Kvalifikace
Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost.
Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel, který ve smyslu ustanovení § 77
odstavec (1) Zákona splňuje profesní způsobilost ve vztahu k České republice.
Tuto část profesní způsobilosti k účasti v tomto zadávacím řízení prokáže dodavatel ve smyslu
ustanovení § 77 odstavec (1) Zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, který nebude
starší 90 kalendářních dnů přede dnem zahájení zadávacího řízení

6. Hodnocení
Jediným hodnotícím kritériem bude cena (uveďte cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH).
Maximální cena je 360 tis. Kč bez DPH za 24 měsíců trvání výše uvedených služeb.

Zadavatel je oprávněn odmítnout předloženou nabídku, případně výběrové řízení bez uvedení
důvodu zrušit, a to až do zaslání objednávky.

V Praze dne 18. 5. 2021
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