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1 Krycí list nabídky

Jméno a podpis oprávněné osoby
jednat za uchazeče nebo jeho jménem

Datum a razítko

Český servis a.s., Řipská 347/6, 627 00 Brno Slatina,
zapsaná v OR, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7075

IČO: 27818331 DIČ: CZ27818331 Bankovní spojeni: Komerční banka: 43-1540530277/0100
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IT služby pro Vaši budoucnost

Obchodní firma IJméno uchazeče Český servis a.s.

iČ uchazeče 27818331

DIČ uchazeče CZ27818331

Řipská 347/6, 627 00 Brno Slatina, zapsaná v OR,
Sídlo I bydliště uchazeče vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka

7075

zapsaná v OR, vedeného u Krajského soudu v BrněZápis v obchodním I jiném rejstříku
oddíl B, vložka 7075

Tel: 227 204 411, Fax: 227 204 412,Telefon; Fax; E-mail; www stránky
www.ceskyservis.cz

Bankovnj spojení — číslo účtu 43-1540530277/0100

Jméno a funkce statutárního orgánu Ing. Pavel Hyhlík, člen představenstva

Kontaktní osoba uchazeče, telefon, Ing. Jan Šímák, ±420 739 380 954,

e-mail jan.simak~ceskyservis.cz

Cena celkem v Kč DPH v Kč Cena celkem v KčA. Cena za měsíčni za správu a údržbu bez DPH s DPH
sítě správu a údržbu serverú a
klientských stanic 4.800 1008 5808

Ing. Pavel Hyhlík, Člen představenstva
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Výpis

předseda představenstva:

Z obchodního r*třlku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddíl B, jjfožka 7075

Člen představenstva

člen představenstva:

Způsob jednání:

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:

Člen dozorčí rady:

Člen dozorčí rady:

~iŘl ŠILHAVÝ, dal. nar. 18. zářI 1972
Brechtova 35/15, Lesná, 63800 Brno
Den vzniku funkce: 14. prosince 2012
Den vzniku Členství‘ 14. prosince 2012

PErER ŠKUTA, dal. nar. 29. května 1968
Luhy 128, 763 12 Vizovice
Den vzniku Členství: 14. prosince 2012

PAVEL HYHLÍK, dal. nar. 11. dubna 1971
Č.p. 31. 53002 Jezbolice
Den vzniku Členství: 14. března 2014
Jednání:
Za představenstvo jedná navenek kažt$‘ Člen představenstva samostatně.

BRONISLAV SMOLÍK, dat nar, 18. listopadu 1968
Višňová 864, 59301 BystřIce nad Pernštejnem
Den vzniku funkce: 14. prosince 2012
Den vzniku Členství: 14. prosince 2012

MARTIN PELC, dal, nar. 5. ůnora 1960
BřI Luž~ 2192, 68801 Uherský Brod
Den vzniku Členství: 14. prosince 2012

JIŘÍ PRÁŠEK, dat. nar. 11. října 1974
Nádražní 215, 664 08 Blažovĺce
Den vzniku Členství: 14. prosince 2012

Údaje plamě ke diii: 25. listopadu 2014 02:55
112

Datum zápIsu: 9. listopadu 2007
54)150V‘ značka B 7075 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní finna: Český servis as.
S‘dlo: Řípská 347/6, SlatIna, 62700 Brno
Identifikační Číslo: 278 18 331
Právní fonna: Pjcdová společnost
Předmět podnikání:

Statutární orgán-
představenstvo:

výroba, instalace, opra‘y elektrických str~ů a přístrcj& elektronických a
telekomunikačních zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Český servis a.s., Řipská 347/6, 627 00 Brno Slatina,
zapsaná v OR, vedeného u Krajského soudu v Srně oddíl B, vložka 7075

iČo: 27818331 DIČ: CZ27818331, Bankovní spojení: Komerční banka: 43‘1540530277/0100

http:/Mw.cesk~ei‘,isa email: helodesk(&ceskvsei«.is~
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Výpis ZC seznamu kvalifikovaných dodavatelu

Strtnalz3

WM ze sananj kval~kova,$d‘ dodavalelú wwfl‘rý InWma&‘Imswltn,wn ld~I$d, zakáziddi

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle ~ 125 a násled. zákona Č. 13712006 Sb., O veř~ných zakázkách, ve zněni pozdějších

předpisů

Údaje e dodavateli zapsané v seznamu k 25.11.2014

1. Identiflkačn~ údaje o dodavateli
1.1. Obchodnl flm,alNázev
Český servis as.
1.2. Právní tomis
Akciová společnost
13. Sídlo
Řipská 347‘~
62700 Brno Slatina
Česká republika
1.4. IČO
2781 8331

1.5. Statutámi orgán

S‘éno a př~mení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
„Ml šaia4 předseda předsls‘enstva
Patti Nynic den předslaverislva
Ing. Pater šloaa Člen předat.venslva

Zpt)sob a rozsah jednáni
Za představenstvo jedná navenek každý Člen představenstva samostatně.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením ~ 53 odst. 3 zákona, že
. 5S3odst I písm. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, nesirý Čin Účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, pňjell úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, Úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
Činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného anu; Jde-ho právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je‘li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat Jak teto právnická osoba, tak
jeji statutámi orgán nebo každý Člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-i nabídku či
žádosto Účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí táto organizační
složky; tento základní kvalWkačni předpoklad must dodavatel splňovatjak ve ‚2tahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídle, místa podnikání Či bydliště,

. ~ 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný Čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikáni dodavatele podle zvljštních právnlch předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li a právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak jeji statutární orgán nebo každý Člen statutárního orgánu a jeli statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento

Český servis a.s., Řípská 34716, 627 00 Brno Slatina,
zapsaná v OR, vedeného u Krajského soudu v Brně oddil B, vložka 7075

iČo: 27818331 DIČ: CZ27818331, Bankovní spojeni: Komerční banka: 43-1540530277/0100

http://w‘~.ceskyservis,cz, email: helpdeskä~ceskyseNIs.cz
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Čestné prohlášení o ekonomické a finanční zpusobjlostj splnit veřejnou zakázku

Prohlašuji tímto čestně, že:

že společnost Český servis a.s. je ekonomicky a finančně zpusobilá splnit věřejnou zakázku,,
Správa počítačové sítě a servis PC “pro Obec Psáry.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako člen představenstva společnosti Český servis a.s.
pověřený výpisem z obchodního rejstříku jednat za společnost. Čestné prohlášení je
vystaveno pro účely výběrového řízení.

VPraze dne 19.1.2015 ‚-...-—- 2a

~ ~ 4402263

Ing. P ‚ Č n představenstva

Český servis a.s., Řipská 34715 62700 Brno Slatina,
zapsaná v OR, vedeného U Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7075

IČo: 27618331 DIČ: CZ27818331 Bankovní spojení: KomerČni banka: 43-1540530277/0100

http.//wwceskysep,,i~~ email: helpdeskt~ceskyservs Cz
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Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
k veřejné zakázce $ názvem:

„Správa, údržba a dodávka klientských počítačů, serverů a datových rozvodů,
konfigurace a zabezpečení aktivních prvků vnitřní sítě“

Prohlašuji, že výše uvedený uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady, tj. že:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizovan~ zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizovan~ zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případu, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzeni za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku čí žádost o účast
zahranični právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či
bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisu nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
těto právnické osoby; podává-li nabídku či žádost O účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

Český servis a.s., I~ipská 347/6, 627 00 Brno Slatina,
zapsaná vOR, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7075

iČo: 27818331 OlČ: cz27818331, Bankovní spojeni: Komerční banka: 43-1540530277/0100

hflnLM%nv.ceskyserviscz, email: b~i~deskc~ces vserviscz
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c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu4O),

d) vuči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo ínsolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující4l) nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisu

e) který není v likvidaci,

V doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnu, že nemá v evidenci daní u
orgánu Finanční správy České republiky ani orgánu Celní správy České republiky ani
v evidenci dani, pojistného na sociální zabezpečeni a pojistného na veřejně zdravotní
pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánu státu, ve kterém
má dodavatel sídlo, místo podnikáni či bydliště, evidovány nedoplatky,

g) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisu, je-li podle 5
54 písm. d) požadováno prokázání odborné zpusobilosti podle zvláštních právních
předpisu; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,

h) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V Praze dne 20.1.2015

Český servis a.s., Řipská 347i6, 627 00 Brno Slatina,
zapsaná vOR, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7075

IČo: 27818331 DiČ: cz27818331, Bankovní spojeni: Komerční banka: 43-1540530277/0100

h11p//www.ceskvserviscz, email: helpdesk skyservisc~
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7 Podepsaný návrh smlouvy o zajišťování
servisni Cinnosti

SMLOUVA
O zajišťování servisní činnosti

Smluvní strany
Obec Psáry
jednající panem Milanem Váchou, starostou
lč: 00241580
se sídlem Psáry, Pražská 137, PSČ 25244
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

český servis a.s.
jednající: Ing. Pavlem Hyhlíkem, členem představenstva
lČ: 27818331 DIČ: CZ27818331.
se sídlem Řipská 347/6, 62700 Brno slatina, PSČ 62700
dále Jen „zhotovitel“ na straně druhé

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy Je závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele komplexní
servisní činnost v oblasti výpočetní a kancelářské techniky‘ především pak technickou a
systémovou podporu týkající se údržby lokální počítačové sítě, údržby serverů a datových
rozvodů, firewallu a klientských PC, podporu SW produktů, zprostředkování reklamačních
řízení, oprav a nákup nového materiálu.
Plnění zhotovitele podle této smlouvy bude zahrnovat následující činnosti zhotovitele:

a. Správa počítačové sítě (servery, klientské počítače), správa a údržba datových
rozvodů, konfigurace zabezpečení aktivních prvků vnitřní sítě;

b. Správa sítě (servery, vzdálená konfigurace instalovaných aktivních prvků sítě);
c. Správa počítačové sítě pracovníkem firmy v prostorách objednatele dle

harmonogramu schváleného objednatelem;
d. Činnost v oblasti prevence (proaktivní technické podpory provozu a rozvoje sítě) a v

oblasti řešení problémových stavů sítě (vlastní provozní technické podpory);
e. Poskytování podpory uživatelům;
f. Spolupráce při vyhledávání problémů a úzkých míst na vnitřní datové síti objednatele,

konzultace plánovaných změn fyzické topologie či logické architektury sítě;

Český servis a.s., Řipská 347/6, 627 00 Brno Slatina,
zapsaná vOR, vedeného u Krajského soudu v Brně oddil B, vložka 7075

iČo: 27818331 DiČ: CZ27818331, Bankovnl spojeni: Komerčni banka: 43-1540530277/0100

http://www.ceskvservjscz email: helpdesk(&~ceskyservjs~
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7. Zhotovitel se zavazuje vytvářet vsíti objednatele a klientských PC dostatečně účinnou
ochranu proti případným unikům informací, dat a zavirování.

8. Zhotovitel je podle ustanovení 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Vl.
Závěrečná ustanovení

1. Písemnosti dle této smlouvy se doručují doporučeným dopisem nebo datovou schránkou.
2. Vztahy zhotovitele a objednatele neupravené touto smlouvou se řídí zákonem číslo
89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

3. Všechny změny a dodatky ke smlouvě vyžadují dohodu smluvních stran a písemnou
podobu.

4. Tato smlouvaje smluvními stranami podepsaná ve 4 vyhotoveních s platností originálu,
z nichž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tato smlouva odpovídá jejich
svobodné vůli, a že smlouva nebyla uzavřena vtísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č, 1 - odměna zhotovitele, ceník zhotovitele a
seznam servisovaných zařízeni, příloha č. 2-výpis z obchodního rejstříku zhotovitele.

V Psárech dneS

Za objednatele:

Český servis a.s., Řipská 347/6, 62700 Brno Slatina,
zapsaná v OR, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7075

iČo: 27818331 DIČ: CZ2781B331,Bankovní spojeni: Komerční banka: 43-1540530277/0100
h p:Uwww.ceskvservis.cz, email: heIrdesk@ceskyservis.cz
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PaČESK
SE RVIS IT služby pro Vaši budoucnost

Příloha Č. 1 ke smlouvě o poskytování servisních prací
Tato příloha specifikuje ceny, seznam servisovaných zařízení, kontaktní a zodpovědné osoby
pro správu počítačové sítě obecního úřadu Psáry aje nedílnou součástí této smlouvy.
Seznam servisovaných zařízení a ceny služeb

. 10 klientských PC,

. lx Servers řadičem domény, Exchange, fileserver,

. lx firewall,

. aktivn~ síťové prvky.

Celkem správa sítě :5808,- KČ včetně DPH za měsíc (4800 Kč bez DPH za měsíc).
V ceně je obsaženo 5 hodiny práce na údržbě a správě uvedeného zařízení.

Ceny za neplánované služby:
Cena za havarijní výjezd:

. doprava: 605,- Kč včetně DPH (500 Kč bez DPH)

. sazba za hodinu práce: 968,- Kč včetně DPH (800 Kč bez DPH)

Kontaktní osoby
za obecní úřad Psáry (Jméno, e-mail, telefon)

. Vít Olmr,tel. 777 232 759, olmr sar .cz

za zhotovitele Český servis a.s.(Jméno, e-mail, telefon)
. Ing. Pavel Hyhlík, pavel.hyhlik@ceskyservjs.cz, +420 725 373 969

Český servis as., Řipská 347/6, 62700 Brno Slatina,
zapsaná v OR, vedeného ii Krajského soudu v Brně oddli B, vložka 7075

IČO: 27818331 DIČ: CZ27818331, Bankovni spojeni: Komerčni banka: 43-1540530277/0100

htt~://~‘w.ceskyservis.cz, email: helodesk@ceskyservis.cz
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raČESKÝ
— SERVIS IT služby pro Vaši budoucnost

8 Ostatní doklady či informace dle požadavků
zadavatele

Vzhledem k zadávací dokumentaci - Výzvy - a nemožnosti zapsání požadovaných údaju
: v odstavci 7. Udaje o hodnotících kritérií si dovolujeme rozebsat jednotlivá hodnotící kritéria

‚ mze:

A. Měsíční paušál za správu a údržbu sítě správu a údržbu serverů a klientských stanic
váha: 70%

Měsíční paušál 4800 Kč bez DPH zahrnuje 5 hodin práce včetně dopravy přímo u
zákazníka, bude-ti přítomnost vyžadována ze strany zadavatele a vzájemně domluvena
(např. lx za 14 v pondělí nebo dle dohody stran). Zahrnuje rovněž případnou
vzdálenou správu výpočetní techniky u zákazníka včetně telefonické konzultace
v pracovní hodiny. Takto vynaložená práce v součtu nepřesáhne 5 hodin měsíčně.
Nevyužité hodiny v rámci měsíčního paušálu se nepřevádějí.

B. Nabídková cena hodinové sazby za mimořádné služby, které nejsou uvedeny v čI. 3 této
výzvy (Bude hodnocena hodinová sazba v Kč bez DPH) váha: 15 %

800 Kč bez DPH + doprava 500 Kč bez DPH

C. Měsíční paušál za správu dalšího PC licencí (za každý I počítač) váha:10 %

490 Kč bez DPH

D. Reakce v případě výskytu problému váha: 5 %

a. Doba do příjezdu technika v případě nefunkčnosti kritických aplikací a služeb
nad rámec požadavků (v pracovních dnech)

váha: 4000

Český servis a.s. a pobočka, která bude spravovat tuto zakázku sídlí
v Barrandova 409, Praha 4, 143 00, což je 23 Km — cca 20 minut. Jsme schopni zajistit
havarijní výjezd v rozmezí 60 120 min v případě nutnosti nebo dle dohody se
zadavatelem.

b. Doba do zahájení prací vzdálenou správou, pokud to povaha a typ závady
dovolí nad rámec požadavku váha: 40 0~

Prakticky okamžitě obecně např. do 2 hodin nebo dle dohody se zadavatem.

c. Doba do příjezdu technika v případě méně závažných problému, které nemají
vliv na běžný chod organizace nad rámec požadavku váha: 20 00

Při méně závažných problémech záleží na nutnosti zadavatele a dohodě s ním.
Prakticky lze rozmezí specifikovat od 2 hodin až po postačující požadavek zadavetele.
(smluvní čas lze definovat např. na 2 pracovní dny od nahlášení)

český servis a.s., Řipská 347/6, 627 00 Brno Slatina,
zapsaná v OR, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7075

Ičo: 27818331 DIč: CZ27818331, Bankovní spojeni Komerčni banka: 43-1540530277/0100
h pJ/~w.ceskyserv sa, email: helodesk@ceskvservis.cz
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ČESKÝCs SERVIS IT služby pro Vaši budoucnost

Vzhledem k definovaným časum a cenám v tomto bodě, které nejsou ve smlouvě zahrnuty
~~vrhuje jednání o finální podobě vzájemné smlouvy, která povede k vzájemné dohodě. Výše
uvedené časy však lze pro účely výběrového řízení považovat za závazně. Nebráníme se však
dalšímu jednání.

Český servis as., Řipská 347/6, 627 00 Brno Slatina,
zapsaná vOR, vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7075

IČO. 27818331 DIČ: CZ27818331, Bankovní spojení: Komerční banka: 43-1540530277/0100
y~.c k rvi ‚ email: helodesk@ceskvservis.cz
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