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Název veřejné zakázky: DODÁVKA NOTEBOOKŮ 

Zadavatel 

Název/obchodní firma: 
Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 
 

IČ: 44065868 

Adresa sídla / místa 

podnikání: 
Husova 579, 67571 Náměšť nad Oslavou 

Osoby oprávněné za 

zadavatele jednat: 
Mgr. Věra Špačková 

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Špačková 

Telefon, fax: 568620409 

E-mail: info@zshusova.cz 

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi 

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Špačková 

Telefon, fax: 723574614 

E-mail: vera.spackova@zshusova.cz 

Kontaktní osoba pro 

technické záležitosti: 
Bc. Petr Voneš 

Telefon, fax: 601567744 

E-mail: petr.vones@zshusova.cz 
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Předmět zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka - nákup 22 kusů notebooků pro ZŠ Náměšť nad 

Oslavou, Husova 579. 

 

 

Datum vyhlášení zakázky 

 

17. 9. 2020 

 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. konečnou cenu za provedení předmětu plnění. 

Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění:  

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena 

včetně DPH. Nabídkové ceny budou uvedeny na krycím listu nabídky. Nabídková cena 

bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«, pevná, nezávislá na změně podmínek 

v průběhu realizace veřejné zakázky. Cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady 

k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy. Nabídková cena bude 

zapracována i do příslušné části kupní smlouvy. 

Platební podmínky  
 

Úhrada bude prováděna v české měně. Nebude poskytnuta záloha. Faktura bude splatná 

14 dní po řádném dodání dodávky v termínu a rozsahu stanoveném ve smlouvě uzavřené 

se zadavatelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.  

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

Jakékoliv překročení výše nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky vymezené 

v  zadávacích podmínkách zadavatel nepřipouští. 

 

Kvalifikace uchazečů 

 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.  

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v originále či úředně ověřené 

kopii.  

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 

splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
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Obchodní podmínky 

 

1. Uchazeč o VZ je povinen předložit zadavateli jediný návrh smlouvy.  

2. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či 

požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě 

není nabídka uchazeče úplná. 

3. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o VZ podepsán statutárním orgánem 

nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem 

jednání jménem uchazeče o VZ; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí 

být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o VZ. Předložení 

nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí 

věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče 

je v takovém případě neúplná.                                                        

4. Uchazeč o VZ musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele 

v této zadávací dokumentaci rovněž ustanovení zákona, obchodního zákoníku a 

dalších právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.  

5. Zadavatel si vyhrazuje právo  

a) zrušit VŘ bez udání důvodu 

b) nevracet podané nabídky 

c) upřesnit podmínky zakázky 

d) odmítnout všechny předložené nabídky 

e) vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky 

stanovené ve výzvě 

f) vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace 

uvedené uchazečem v nabídce 

6. Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy 

s dodavatelem. 

7. Uchazeč nemá nárok na úhradu vzniklých souvisejících nákladů.  

8. Pokuta za nedodržení termínu dokončení předmětu plnění činí 0,1% za každý den 

prodlení a v případné vady plnění činí 1% z ceny plnění. 

Dodací podmínky 

 

Termín dodání zakázky je stanoven maximálně do 15. 12. 2020, je možné i průběžné 

plnění, ale není možné překročit maximální termín dodávky. 

Místo plnění zakázky je adresa zadavatele. 
 

Záruční podmínky 

 

Zadavatel stanovuje minimální délku záruky za kvalitu dodávaných jednotlivých 

komponent zakázky na dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí dodávaného 

předmětu plnění. 
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Pokyny pro zpracování nabídky 

 

Nabídka bude předložena v jednom originále a prosté kopii v písemné formě, v českém 

jazyce, v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“, na 

níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, 

které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci 

s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány 

vzestupnou číselnou řadou. 

 

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku 

zadávací dokumentace. 

 

1. Krycí list nabídky 

2. Obsah nabídky 

3. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů požadovaných 

touto zadávací dokumentací 

4. Návrh smlouvy 

5. Ostatní relevantní informace tvořící nabídku  

 

Nabídka bude předložena na adresu zadavatele do 2. 10. 2020 do 12.00 hodin. 

Rozhoduje termín fyzického doručení, nikoli odeslání.  

Nabídky dodané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. 

 

Kritéria hodnocení nabídek 

 

Výše nabídkové ceny v Kč – váha 100 % 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny s DPH.  

  

Variantní řešení 

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

Přílohy zadávací dokumentace 

 

 příloha č. 1 – Krycí list nabídky  

 příloha č. 2 – Technická dokumentace  
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Příloha č. 1 Krycí list nabídky 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY  

Veřejná zakázka 

Název: DODÁVKA NOTEBOOKŮ 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název:  

Základní škola Náměšť nad Oslavou, 

Husova 579 

Sídlo:  Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

IČ:   44065868 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Mgr. Věra Špačková 

Uchazeč 

Název:    

Sídlo/místo podnikání:   

Tel./fax:   

E-mail:    

IČ:     

DIČ:    

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:    

Kontaktní osoba:     

Tel./fax:    

E-mail:     

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK 

Cena celkem bez DPH: 
Samostatně DPH 

(sazba ... %): 

Samostatně DPH 

v Kč: 

Cena celkem 

včetně DPH: 

     

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby 

 

 

.......................................

. razítko 

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   

 

Nabídková cena je platná po dobu účinnosti smlouvy, kterou zadavatel uzavře s vítězným 

dodavatelem v rámci této veřejné zakázky. 

v …………..………………. dne ………………       

       …………………………………………………… 

       Razítko a podpis oprávněné  

        osoby dodavatele 
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Příloha č. 2  
 

Technická dokumentace – specifikace pro VŘ na dodávku 
notebooků 
 
Minimální parametry, které musí notebooky splňovat: 

 

Specifikace: 

Typ zařízení:   notebook 

Procesor:  64 bit, minimálně 4 jádra  

Operační paměť:  minimálně 8 GB DDR4 

Typ disku:  PCIe NVM SSD s kapacitou minimálně 256 GB 

Display:   15,6“ s rozlišením 1920 x 1080, IPS, matný 

Bezpečnost:   TPM 2.0, čtečka otisku prstů 

Ostatní výbava:  webová kamera, kombinovaný 3,5mm jack konektor pro připojení 

   sluchátek a mikrofonu, WiFi, Bluetooth 4.2 a vyšší, LAN konektor 

   RJ45, HDMI, alespoň jeden port USB 3.1 Type-C, česká klávesnice 

   s numerickým blokem 

Operační systém: Windows 10 Pro 

Baterie:   alespoň 45Wh 

Hmotnost:   maximálně 2,5 kg 

Záruka:   alespoň 24 měsíců 

 

 

 

 


