
Město Moravská Třebová 
Nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová 

vydává podle vnitřního předpisu č. 4/2011, Směrnice rady města Moravská Třebová 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu k předložení nabídky na 

veřejnou zakázku 
 

Software IBM Domino pro město Moravská Třebová 
 
1. Vymezení plnění veřejné zakázky: 
Dne 09.05.2016 vyhlásila rada města Moravská Třebová (usnesení č. 
1566/R/090516) výběrové řízení na veřejnou zakázku „Software IBM Domino pro 
město Moravská Třebová“ podle zadávacích podmínek. Předmětem zakázky je 
dodávka software pro městský úřad v Moravské Třebové. 
 
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 
Místo plnění: město Moravská Třebová 
Doba plnění: dodání díla do 30.06.2016 
 
3. Lhůta pro podávání nabídek: 
nabídky budou podané písemně v zapečetěné obálce (poštou, osobně) na podatelnu 
městského úřadu nejpozději do 18.05.2016 do 16:00 hod.  

 
Poštovní adresa: 

  Městský úřad Moravská Třebová 
  nám. T. G. Masaryka 29 
  Moravská Třebová 
  571 01 
 

Adresa podatelny (osobní doručení): 
  Městský úřad Moravská Třebová 
  Olomoucká 2 
  Moravská Třebová 
  571 01 
 
 Označení obálky: 
  „neotevírat – výběrové řízení – software IBM MUMT“ 
 
4. Hodnotící kritéria: 

 Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria nejnižší celkové 
nabídkové ceny včetně DPH - 100% 

 Kalkulační vzorec ceny vstupující do hodnocení 

o Pořizovací cena licence + (5 x cena za roční maintenance) 

 Hodnocení nabídek bude provedeno seřazením nabídkových cen od nejnižší 
po nejvyšší 

 
5. Kontakt na zástupce zadavatele: 
Ing. Marek Němec 
Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č. o. 29, PSČ 571 01 
Tel: 461 353 141, 603 192 396 / E-mail: mnemec@mtrebova.cz 

mailto:mnemec@mtrebova.cz


6. Zadávací podmínky: 
 
IBM Domino pro Městský úřad Moravská Třebová 

 Účel 
o Trvalá licence pro daný server určený pro veřejnost (vnější server) 
o Licence na aplikační server s přístupem do non mailových aplikací z 

webového prohlížeče (přistupující do webové aplikace bez nároku na 
email, kalendář ap.) 

o Licence do 1000 zaměstnanců nebo autentizovaných uživatelů 
(uživatelů v adresní knize maximálně 1000 celkem) 

o Anonymní uživatelé – bez omezení (nejsou evidováni v adresní knize) 

 Platforma 
o Server s 2 fyzickými procesory XEON 6CX5675/3,06 GHz/1333 

MHz/12MB 
o Licence na 1 jádro procesoru 
o Virtualizované prostředí na platformě VMWare 
o Běhový operační systém OS Windows nebo OS GNU/Linux 

 Integrace 
o Provázanost se současnou platformou IBM Domino/Notes 
o Propojení se stávající aplikací určenou k řešení agendy rady a 

zastupitelstva města (zajištění zabezpečeného webového přístupu) 
o Provázání se stávající Adresní knihou 

 Implementace 
o Instalace do DMZ zóny Technologického centra Moravská Třebová 
o Provoz na virtuálním serveru 
o Nastavení automatické synchronizace dat mezi vnitřními servery a 

serverem pro veřejnost 
o Kombinace přístupu uživatelů na základě anonymní/registrovaný 

v aplikaci/registrovaný v adresní knize 
o Provedení všech integračních a souvisejících činností 

 Předpokládaná cena 
o 85.000 Kč včetně DPH – pořizovací cena licence (tj. platba při pořízení 

v prvním roce) 
 
7. Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž doplnit, zrušit, jakož i odmítnout 

předložené návrhy. 
 
8. Požadavky na obsah nabídky 
Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

 úplné a přesné identifikační údaje uchazeče – obchodí firma (jméno, příjmení), 
adresa sídla nebo místa podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení 

 doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 

 doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

 návrh smlouvy 

 nabídková cena bude strukturována jako kompletní cena včetně DPH 
 

V Moravské Třebové, dne 09.05.2016 
 


