
Písemná výzva k předložení nabídky  
 „Dodávka ICT pro ZŠ Příbor, Jičínská“ 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele:   Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín 

Adresa zadavatele:  Jičínská 486, 742 58 Příbor 

IČ:    47657707 

DIČ:    CZ47657707 (zadavatel není plátce DPH) 

Oprávněná osoba zadavatele: Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy 

Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Liška 

Telefon:   556 722 485 

Email:    kancelar@zsjicinska.cz 

 

Nejedná se o postup dle ZZVZ (zákona o zadávání veřejných zakázek) jako takového, ale jedná se 

o VZMR (veřejná zakázka malého rozsahu) zadávanou postupem mimo zákon. 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 odmítnout předložené nabídky 

 změnit podmínky zadání veřejné zakázky 

 zrušit zadávání veřejné zakázky 

 smlouvu neuzavřít 

Název veřejné zakázky:   Dodávka ICT pro ZŠ Příbor, Jičínská 

Předmět veřejné zakázky:  dodávka 

Druh veřejné zakázky:   malého rozsahu 

Datum vyhlášení zakázky:  21. 11. 2022 

Předpokládaná hodnota VZMR: 240 000,00 Kč včetně DPH 

Lhůta pro podávání nabídek:  30. 11. 2022 do 10:00 hod. 

Termín dodání (doba plnění):  zahájení zakázky od data podepsání smlouvy 

     ukončení zakázky nejpozději do 20. 12. 2022 

Místo plnění:    Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín 

Nabídková cena: Nabídková cena bude uvedena v české měně. Předložená 

nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a 

musí obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním 

veřejné zakázky.  



Předmět veřejné zakázky a požadované parametry 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ICT zařízení pro Základní školu Příbor, Jičínská 486, okres 

Nový Jičín, včetně dopravy do budovy zadavatele. 

Nabídka musí splňovat veškerá kritéria a nesmí vyvolávat další náklady zadavatele k jejich zajištění. 

 

10 ks tablet včetně odolného obalu a ochranného skla 

- Výhradně a prokazatelně nové zboží 

- Dodání do sídla odběratele 

- Operační systém: iPadOS 

- Processor: min. Apple A13 Bionic 

- Vnitřní paměť: min. 64GB 

- odolný ochranný obal 

- ochranné sklo včetně aplikace na zařízení 

 

10 ks originální kompatibilní stylus 

- originální stylus s bezdrátovým párováním, kompatibilní s dodávaným tabletem  

 

2 ks přenosných počítačů s operačním systémem MacOS 

- Velikost displeje: min.13,6" 

- Druh úložiště: SSD 

- Velikost RAM: min. 16 GB 

- Velikost úložiště: min. 256 GB 

- Procesor: počet jader min. 8 

 

30 ks náhlavních odolných sluchátek s mikrofonem 

- Kabel: délka min. 200 cm, opletený 

- Připojení: USB + 3,5 mm jack 

- Typ sluchátek: Náhlavní 

- Hmotnost: max. 350 g 

- Výbava: Mikrofon 

- Ovládání hlasitosti: Ano 

- Konstrukce sluchátek: Uzavřená 

 

Záruční a servisní podmínky: uchazeč popíše nabízené záruční a servisní podmínky k nabízenému zboží 

(délka záruky minimálně 24 měsíců, rychlost reakce a odstranění problému, rychlost vyřízení 

reklamace a další dle svého uvážení) 

Žádná položka plnění nesmí překročit hodnotu 39 999,- Kč včetně DPH za jednotku. Zadavatel má 

k dispozici pouze neinvestiční finanční zdroje. Zadavatel požaduje dvě faktury – jedna faktura bude 

obsahovat pouze tablety včetně odolného obalu a ochranného skla a druha faktura bude obsahovat 

ostatní položky. 



V případě dotazů se, prosím, obraťte na Ing. Zdeňka Lišku, tel: 556 722 485,  

email: kancelar@zsjicinska.cz. 

 

Hodnotící kritéria: základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč 

včetně DPH   

Způsob hodnocení nabídek: nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny včetně DPH. Jako 

nejvýhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou. 

Způsob předložení nabídek: osobně, e-mailem, datovou schránkou nebo poštou 

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel v případě předložení nabídky osobně či poštou, podal nabídku 
v řádně uzavřené obálce v jednom originále. Zadavatel dále doporučuje obálku označit názvem veřejné 
zakázky s uvedením adresy, na niž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána 
po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
Zadavatel dodavatelům doporučuje označit obálku s nabídkou následovně: 

NEOTVÍRAT – NABÍDKA DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

„Dodávka ICT pro ZŠ Příbor, Jičínská“ 
 

Uchazečem předložená nabídka musí obsahovat:  

- vyplněný krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 1) 

- vyplněná Příloha č. 2 

- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 3) 

- prostou kopii příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této veřejné zakázky 

- prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán) 

nebo jiného obdobného dokladu o právní subjektivitě 

- návrh kupní smlouvy (dle dodavatele)  

 

Závěrečné ustanovení: 

Dodavatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se 
dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace k zadávacímu řízení. Otevírání 
obálek i další jednání komise jsou neveřejná. 
 
 
Další části výzvy k podání nabídek: 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 – Popis předmětu veřejné zakázky 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

 

V Příboře dne 21. 11. 2022 

                                                  Mgr. Jarmila Bjačková 

                                                  ředitelka školy 

mailto:kancelar@zsjicinska.cz

