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

vydává podle vnitřního předpisu č. 6/2019, směrnice Rady města Moravská Třebová 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu k předložení nabídky na 

veřejnou zakázku 
 
 

Licence databázového systému ORACLE 

 
 
1. Vymezení plnění veřejné zakázky: 

Dne 21.10.2019 schválila Rada města Moravská Třebová (usnesení č. 
1027/R/211019) postup zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Licence 
databázového systému ORACLE“ podle zadávacích podmínek. Předmětem 

zakázky je dodávka licence databázového systému ORACLE 12c pro 4 CPU 
(2x2CPU) pro městský úřad v Moravské Třebové. 
 
2. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Místo plnění: město Moravská Třebová 
Doba plnění: dodání díla do 15.12.2019 
 
3. Lhůta pro podávání nabídek: 

nabídky budou podané písemně v zapečetěné obálce (poštou, osobně) na podatelnu 
městského úřadu nejpozději do 11.11.2019 do 16:30 hod.  

 
Poštovní adresa: 

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

Adresa podatelny (osobní doručení, doručení kurýrem): 
  Městský úřad Moravská Třebová 
  Olomoucká 2 
  Moravská Třebová 
  571 01 
 
 Označení obálky: 
  „neotevírat – zadávací řízení – ORACLE“ 
 
4. Hodnotící kritéria: 

 nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria nejnižší ceny v přepočtu 
na rok včetně DPH, přičemž celková nabídková cena nesmí přesáhnout 
předpokládanou cenu - 100% 

 
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 / E-mail: mnemec@mtrebova.cz 
 

mailto:mnemec@mtrebova.cz


6. Zadávací podmínky: 

 Databáze ORACLE 12c ve verzi Standard Edition Two 

 Licence pro 4 CPU (2x 2CPU) 

 Délka trvání licence nejméně 2 roky 
 
7. Předpokládaná cena 

 1.000.000 Kč včetně DPH 
 
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 – čestné 
prohlášení 

 příslušné oprávnění k podnikání (prostá kopie) 

 návrhy smluv (smlouvy nesmí obsahovat obchodní tajemství a budou 
obsahovat souhlas se zveřejněním v Informačním systému registru smluv 
v plném rozsahu) 

 nabídková cena bude strukturována jako kompletní cena včetně DPH 
 
9. Další podmínky zadavatele 

 zadavatel prohlašuje, že na tuto akci nebudou poskytovány finanční zálohy 

 zadavatel může odmítnout všechny předložené nabídky a výzvu zrušit bez 
výběru dodavatele 

 zadavatel může upravit podmínky výzvy, rozsah zakázky redukovat 

 zadavatel může odmítnout nabídku, která byla doručena po lhůtě uvedené 
v bodě 3 

 uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky 
 

 
V Moravské Třebové, dne 22.10.2019 


