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Praha 2, Sázavská 5 

 
 

V Ý Z V A 

k podání nabídky  

na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2020 

s názvem „Základní škola, Praha 2, Sázavská 5  - pořízení ICT  

ke vzdělávání v ZŠ“ 
 

1/  zadavatel 

název: Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 

sídlo:    Sázavská 830/5, Praha 2, 120 00 

IČ:  48132926 

kontaktní osoba:   Věra Šimonová , Mgr.Michal Voldřich    , tel. 277 779 643, 605 266 367 

 

2/ místo plnění zakázky 

Základní škola, Praha 2, Sázavská 5, Sázavská 830/5, Praha 2, 120 00 

 

3/  předmět veřejné zakázky / specifikace 

Dodání 20ks (dvacet kusů) notebooků minimálně procesor 2.3GHz, 6 jader, 8MB cache, 
osazená paměť 8 GB DDR4 3200 MHz SDRAM, k dispozici 2 paměťové sloty SODIMM, 
možnost rozšíření na 32 GB. SSD disk 256 GB M.2 PCIe NVMe + volný 2,5" slot s rámečkem 
na disk o výšce 7 mm. Grafická karta obdobná AMD Radeon™ Vega 6 (integrovaná bez vlastní 
paměti), displej s úhlopříčkou 14,0" a s rozlišením Full HD (1 920 × 1 080). Požadujeme matný 
IPS displej s LED podsvícením a povrchem AntiGlare. 
Notebook musí dále obsahovat čtečku paměťových karet SD (SD, SDHC, SDXC) a minimálně 
jeden konektor USB-C s podporou DisplayPort a s napájením notebooku, dále minimálně 3× 
konektor USB, z toho alespoň 2x konektor USB 3.1. Notebook musí být vybaven konektorem 
RJ45 pro gigabit ethernet. 
Šasi notebooku musí mít minimálně kovové víko a rám klávesnice, spodní část šasi kovová 
nebo z tvrzeného plastu. Klávesnice musí být odolná proti polití a podsvícená. 
 
Vzhledem k účelu pro online výuku požadujeme integrované stereofonní reproduktory, 
integrovaný mikrofon a integrovanou web kameru minimálně s rozlišením HD (720p). Dále ze 
stejných důvodů požadujeme konektivitu WiFi s normou WiFi 6 (2x2), dále konektivitu bluetooth 
5.0 a integrované síťové rozhraní gigabit ethernet 10/100/1000. 
 
Operační systém požadujeme OS Windows 10 Pro 64-bit v české verzi. K notebookům 
požadujeme dodání a instalaci následujícího SW – MS Office 2019 pro školy a antivirový 
program AVG s licencí minimálně na 3 roky. 
 
K notebooku musí být poskytnuta záruka 3 roky on-site. 
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K notebookům je dále nutné dodat 2ks (dva kusy) přístupových bodů s normou WiFi 6 – typ 
obdobný jako Aruba AP-505 (RW) Unified, apod.  Součástí dodávky bude instalace uvedených 
přístupových bodů a propojení notebooků přes přístupové body k internetu a ke školní síti. 

Pro notebooky požadujeme dodat 2 kusy přepravních hliníkových boxů, každý vždy na sadu 
10ks notebooků. Box musí poskytovat možnost nabíjení notebooků během uskladnění, musí 
být uzamykatelný a pojízdný. V boxu požadujeme vnitřní předěly, polstrování proti poškození 
notebooků a prostor pro umístění a zapojení síťových zdrojů notebooků. K boxu musí být 
vystaven protokol o elektrické bezpečnosti. 

 

 
Zadavatel deklaruje, že na realizaci této zakázky má v rozpočtu částku 601 820,00 Kč včetně 
DPH. Nabídky, které překročí tento limit, nebude zadavatel vůbec hodnotit. 
 
 
Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen zákon), která je ve smyslu 
ust. § 31 zákona zadávána mimo režim zákona, a pokud je tedy v této výzvě odkazováno na 
zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné 
použití, které neznamená, že by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a 
zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení upravených v zákoně. 
 

4/ podmínky realizace 

 Dodržení následujících podmínek: 

1. Dodání zboží je stanoveno nejdéle do 15.11.2020 

2. Dodavatel provede ve spolupráci se správcem IT školy instalaci notebooků. 

3. Dodavatel následně zaškolí určeného pedagogického pracovníka se způsobem 

používání přepravního boxu (ukládání a způsob nabíjení notebooků v boxu) 

     4. Záruční doba na dodanou zakázku bude sjednána v souladu se zárukou výrobců.  

 

 Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho 

pověřených zástupců. 

 

5/ platební podmínky 

 Po dokončení a předání zakázky, včetně odstranění vad a nedodělků, vystaví zhotovitel 

celkovou fakturu, faktura bude doložena detailním rozpisem provedených prací a dodávek. 

 Zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu 

v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, a započítat tyto do úhrady, která 

náleží dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

 Vystavení daňového dokladu – faktury bude se splatností faktury 14 dnů ode dne doručení 

zadavateli. 
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6/ termín plnění 

předpokládané zahájení plnění zakázky:               20.10.2020 

předpokládané ukončení plnění zakázky:              15.11.2020 

 

7/ požadavky na kvalifikaci 

Účastník v této veřejné zakázce malého rozsahu prokáže splnění kvalifikace předložením 
čestného prohlášení, jehož doporučený vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy a kterým účastník 
čestně prohlásí, že splňuje tyto požadavky na kvalifikaci: 
 
a/ základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona 
 
b/ profesní způsobilost: 
  - dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud  
     jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 
  - dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
        zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují 
  - dodavatel je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní  
       organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými  
       právními předpisy vyžadováno 
  -  dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
      odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná  
      způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.  
 
c/  technickou kvalifikaci, tedy že dodavatel realizoval alespoň tři zakázky obdobného 
charakteru – to znamená, že nejméně třikrát prováděl obdobné práce dle specifikace zakázky. 
  
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy 
předložení originálů nebo ověřených kopií dokumentů, které jsou předmětem čestného 
prohlášení výše – zejména: 
 
  - výpis z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku či jiné evidence 
  
  
8/ požadavky na zpracování nabídky / obchodní podmínky 

Nabídka musí obsahovat: 

9.1 a/ obchodní jméno/název/jméno a příjmení 
  b/ jméno pracovníka oprávněného za dodavatele jednat 
   c/ adresa, sídlo účastníka 
  d/ IČ, DIČ 
  e/ telefon, e-mail 
  d/ bankovní spojení a číslo účtu účastníka 
 
9.2  návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (osobami)  
 
Součástí nabídky /v textu smlouvy/ musí být prohlášení účastníka, že obsahem nabídky není 
obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku a že 
účastník bere na vědomí, že případná smlouva /objednávka/ vzešlá z tohoto zadávacího řízení 
podléhá v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, 
které zajistí zadavatel. 
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9/ nabídková cena 
Účastník uvede v nabídce pevně stanovenou cenu bez DPH a včetně DPH. 
 
 
10/  kritéria hodnocení, pravidla pro hodnocení nabídek  

 
 
Dílčími hodnotícími kritérii pro hodnocení nabídek jsou: 

 
Nabídková cena           80%       

   

  Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce: 

                                 

                                    nejvýhodnější nabídka  

          100 x --------------------------------------------------  x 0. 8 (váha daného kriteria 80 %) = 
počet bodů 

                                        cena hodnocené nabídky 

   V rámci dílčího kritéria nabídková cena bude hodnocena nabídková 
cena bez DPH se zaokrouhlením  na dvě desetinná místa. 

 

   Délka záruční doby          20 % 

   

                    počet bodů hodnocené nabídky 

    100 x -------------------------------------------  x 0. 2  (váha daného kriteria 20 %) = počet bodů                         

            počet bodů nejlépe bodově ohodnocené nabídky 

 

Body za všechna hodnocená kritéria budou sečteny a nabídka, která získá nejvíce bodů bude 
  ekonomicky nejvýhodnější. 

   

 
11/  místo a lhůta pro podání nabídek 
 
Způsob podání – nabídka musí být podána v písemné formě v  řádně uzavřené obálce, 

opatřené razítkem účastníka přes přelep a označené heslem: 

 

NEOTEVÍRAT – ZAKÁZKA č. 002/2020 

„Základní škola, Praha 2, Sázavská 5  - pořízení ICT  

ke vzdělávání v ZŠ“  
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Místo podání – nabídky lze podat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na 
adresu zadavatele nebo osobně do kanceláře Základní školy, Praha 2, Sázavská 5 v jejich 
úředních hodinách. 
 
Lhůta pro podání nabídky - končí  dne 20.10.2020  v 10:00 hodin, to znamená, že nabídka 
musí být doručena prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně nejpozději do10:00 
hodin. 
 
 
 
 
12/  práva zadavatele 
 
a/  Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně zrušit řízení na zadání 
zakázky. 
b/  Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna (včetně dalších dokladů a příloh). 
c/  Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 
d/  Dodavatel se upozorňuje, že Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 je na základě 
ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným 
poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti a že v případě uzavření 
smlouvy je zadavatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. 
 
 
 
V Praze dne: 5.10.2020 
 
 

 
 
………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby 
 
přílohy: 
č. 1 – vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 
č. 2 – čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
č. 3 – tabulka – nabídková cena 
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příloha č. 1 

 
veřejná zakázka č. 002/2020 

s názvem „Základní škola, Praha 2, Sázavská 5  - pořízení ICT ke vzdělávání v ZŠ“ 

 
 
 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 
 
 
 
Jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka tímto čestně prohlašuji, že účastník 
 
jméno a příjmení/obchodní firma/název/:   ………..…………………….. 

bydliště/sídlo/místo podnikání:   ………..…………………….. 

IČ:   ………..…………………….. 

 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2020 

s názvem „Základní škola, Praha 2, Sázavská 5  - pořízení ICT ke vzdělávání v ZŠ“ 

, zadávanou zadavatelem: Základní škola, Praha 2, Sázavská 5, se sídlem Sázavská 830/5 

Praha 2, IČ:48132926 

 

splňuje 

 
 
a/  základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
  zakázek 
 
b/  profesní způsobilost – tedy je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, je  
  oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, je členem  
  profesní organizace, je odborně způsobilý  
 
 
 
 
 
 
 
 V ………………… dne ………                                               ………………………………. 
                                                                                              razítko a podpis oprávněné osoby 
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příloha č. 2 

 

Veřejná zakázka č.  002/2020 

„Základní škola, Praha 2, Sázavská 5  - pořízení ICT  

ke vzdělávání v ZŠ“ 

 
 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku 

 

 

 

 

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč 

 

jméno a příjmení/obchodní firma/název/: __________________________________, 

bydliště/sídlo/místo podnikání:__________________________________________,  

IČ:_________________  

 

o veřejnou zakázku malého rozsahu č.002/2020 s názvem „Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 – 

pořízení ICT ke vzdělávání v ZŠ“, zadávanou zadavatelem Základní škola, Praha 2, Sázavská 5,  se 

sídlem Sázavská 830/5 Praha 2, IČ:48132926 

 

 

 

 

je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku. 
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příloha č. 3 

 

 

Veřejná zakázka č.  002/2020 

„Základní škola, Praha 2, Sázavská 5  - pořízení ICT ke vzdělávání 

v ZŠ“ 

 

 

 

 

Tabulka – nabídková cena 

 

       Bez DPH           DPH      Včetně DPH 

Nabídková cena v Kč 

 

   

 

 

 

 

Předpokládaná délka realizace………………………  kalendářních dnů 

 

Délka záruční doby…………………………..   měsíců 
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V…………………dne…………………                             ………………………………. 

                                                                                            Razítko a podpis uchazeče 

 

 


