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Výzva k podání nabídky  

zakázce malého rozsahu na dodávky 
„ICT 2020“ 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace, Porubská 832, Ostrava 

Poruba 708 00, IČO: 70984743, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace 

ve výběrovém řízení na zadání zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „ICT 2020.“ 

Tato nabídka je v souladu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:  

V návaznosti na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k 

vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky 

na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ č. 1209, kterým Poslanecká 

sněmovna požádala vládu o „zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na 

pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení 

provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě 

potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do 

online výuky“,  

• v souladu s usnesením vlády č. 845 ze dne 17. 8. 2020 k žádosti o navýšení rozpočtu kapitoly 
333 MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení 
technického vybavení základních škol,  

• z důvodu potřeby finančně podpořit implementaci změny Rámcového vzdělávacího 

programu základního vzdělání v oblasti informatického myšlení a ICT, a  

• v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

• stanoví pro poskytnutí dalších finančních prostředků s účinností od 1. října 2020 v průběhu 
měsíce září ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy níže uvedené 
podmínky, kritéria, účel a další podmínky pro použití mimořádných finančních prostředků.  

 

I. Zadavatel:  

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace 

se sídlem Porubská 832/12, Poruba, 708 00 Ostrava 
zastoupený Mgr. Hanou Petrovou, ředitelkou školy 
IČ:  70984743 
DIČ:  CZ70984743, neplátce DPH 
Tel..:  596 911 496 
E-mail: reditel@zsporubska.cz 
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II.  Předmět plnění:  

 

Předmětem zakázky je vybavení učeben výpočetní technikou v objektu Základní školy, Ostrava-
Poruba, Porubská 832, a to: 

 
 
A. Notbooky pro učitele na domácí přípravu              34ks  
- min. 4jádrový CPU, minimální dosažená hodnota CPU MARK v testu na cpubenchmark.net 5270 
- min. 500GB HDD, SSD 
- min. 8GB RAM 
- HDMI 
- min. 3x USB, min 1x3.1 
- DVD/RW jednotka 
- Numerická klávesnice 
- LAN ethernet konektor 
- Matný monitor 15.6, FUL HD 
- Výdrž na baterie min. 3 hod 
- licence W10 Home OEM 
- včetně instalace a integrace dle stávajícího řešení ve škole (ve smyslu SW sady, výukového SW a 
dalších konfigurací) 
- výhradně nové zboží 
- myš 
- taška 
 

Maximální cena 18.500,-Kč s DPH/kus 

 
 
B. Notebooky pro žáky:                         10ks 
- uhlopříčka displeje v palcích 15,6“ 
- min. 2jádrový CPU, min. 1.9GHz 
- min. 250GB HDD 
- min. 4GB RAM 
- min. 3x USB  
- Numerická klávesnice 
- LAN ethernet konektor 
- Výdrž na baterie min.10 hod 
- licence W10 Home OE 
- včetně instalace a integrace dle stávajícího řešení ve škole (ve smyslu SW sady, výukového SW a 
dalších konfigurací) 
-Taška 
-výhradně nové zboží 
 

Maximální cena 10.000,- s DPH/kus 
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E. Přenosný PC manažerský s monitorem:       1ks 
- pracovní stanice s rychlým SSD diskem,  
- zvýšeným počtem USB portů a tichým zdrojem (4core, 8GBRAM, SSD240, 350W silent, W10PRO, 
VGA)  
- dotykový velký monitor 24" ,  
- USB kamera nad monitor s automatickým ostřením, minimální rozlišení 2 MPix 

 

Maximální cena 22.500,- s DPH  

 
 
F. Kamera nad PC                        2x 

- USB kamera nad monitor s automatickým ostřením, minimální rozlišení 2 MPix 

 

Maximální cena 1250,- s DPH 

 

G. Reproduktory do PC   2.0            1x 

 

Maximální cena 400,- s DPH 

 

 

III. Technické parametry 

 

Popis požadovaných vlastností jednotlivých položek předmětu plnění musí být minimálně dodrženy 

nebo překročeny. Výhradně nové zboží a délka záruky minimálně 24 měsíců. 

IV. Doba a místo plnění:  

Dodání  (předpoklad):        průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2020 
 
Místo plnění zakázky:  objekt Základní školy Ostrava-Poruba, Porubská 832 

Porubská 832/12, Poruba, Ostrava-Poruba 
 

 

V. Požadavky na prokázání kvalifikace: 

 

1. Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem: 

 kopii příslušného oprávnění k podnikání – kopií živnostenského listu či výpisem z živnostenského 
rejstříku (doloží právnické i fyzické osoby) 

 kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něho subjekt zapsán (ne starší než 3 měsíce k datu 
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu).  
 

2. Podá-li nabídku více subjektů společně, nebo společnost, která nemá právní osobnost, 
prokáže kvalifikaci každý z nich v rozsahu uvedeném v bodu 1) tohoto článku. 
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Vybraný subjekt bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů před 

podpisem smlouvy. 

 
 

VI. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny: 

1. Nabídková cena uchazeče bude zpracována v rozsahu bodu II. výzvy a musí obsahovat 
veškeré náklady spojené s přípravou a realizací této zakázky.  

2. Nabídková cena je cenou smluvní. 

3. Nabídková cena bude uvedena v KRYCÍM LISTU a tato cena bude považována za cenu 
maximální. 

4. Celková cena bude uvedena v české měně a členění - bez DPH, DPH a včetně DPH. 

Hlavní podmínky financování a platební podmínky 

1. Zálohy na platby nebudou sjednány. 

2. Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného (i průběžně) po řádném 
dodání zboží se splatností 30 kalendářních dnů.  

3. Další požadavky zadavatele na hlavní podmínky financování a platební podmínky jsou 
obsaženy v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1). 

 

 

VII. Způsob posuzování nabídek: 

 
Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy, budou posuzovány dle ekonomické 
výhodnosti, přičemž jediným kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH.  
 
 

VIII. Termín a místo podání nabídek: 

 
Nabídka musí být doručena nejpozději do 25. 9. 2020 do 12:00 hod na emailovou adresu 
reditel@zsporubska.cz   v předmětu bude „ICT 2020“ přílohy budou v naskenované a podepsané 
podobě. 

• Vyhodnocení proběhne 25. 9. 2020 ve 13:00h. 

 

IX. Obsah nabídky a specifikace poddodavatele: 

1. Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, jejichž 
nesplnění ze strany dodavatele (účastníka) bude posuzováno jako nesplnění zadávacích 
podmínek s důsledky vyplývajícími ze zákona. 
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2. Dodavatel (účastník) ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – přílohy č. 2 
Krycí list – přiloží podepsané v PDF do emailu. 

3. Dodavatel (účastník) ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele (účastníka) a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu 
včetně jeho způsobu dokládá účastník příslušným oprávněním (např. Výpis z obchodního 
rejstříku, plná moc.). Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (účastníkem) zapracovány veškeré 
požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících 
vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele (účastníka) závazné a dodavatel 
(účastník) není oprávněn je měnit, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. 
Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky 
dodavatele (účastníka). V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. 
Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství. 

4. Dodavatel (účastník) ve své nabídce uvede typové označení a podrobné technické parametry 
dle článku II. 

5. Zadavatel stanovuje minimální záruku na 24 měsíců. 

6. S vítězným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva, jejíž součástí bude text: 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vč. všech případných dodatků bude 
uvedena v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 
 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek 

 

X. Práva zadavatele: 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.  

2. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit před výběrem 
nejvhodnější nabídky. 

3. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 
popřípadě upřesnit, informace deklarované účastníky v nabídkách. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude 
předložena v souladu s výše uvedenými podmínkami výzvy. 

 

5. Postup zadavatele po vyloučení vybraného dodavatele: 

Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy 
dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledků původního 
hodnocení nabídek. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za 
vybraného dodavatele. Jedná se možnost zadavatele, nikoli o povinnost. 
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XI. Kontaktní osoba:  

 

Mgr. Hana Petrová, reditel@zsporubska.cz, 730 156 733 
 
V Ostravě-Porubě dne 14.09.2020 
 

……………………………................ 
Mgr. Hana Petrová, ředitelka 

Přílohy: 
1. Návrh smlouvy  
2. Krycí list nabídky 
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