
Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace 

Vyřizuje: Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

Tel.:         775 315 921 

E-mail:    mdrozdova@zs1maje.cz 

 

Výzva k podání cenové nabídky na: Nákup výpočetní techniky (Národní plán obnovy) 

Identifikační údaje veřejného 
zadavatele 

Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, 
příspěvková organizace 
IČ: 70958122 
e-mail: info@zs1maje.cz 
tel.: 596411135 

Osoba oprávněna jednat 
jménem zadavatele 

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

Název veřejné zakázky Nákup výpočetní techniky (Národní plán obnovy) 

Evidenční číslo veřejné 
zakázky 

VZ/1/ZŠ/22 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup výpočetní techniky 

Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je nákup notebooků podpořený 
Národním plánem obnovy (MŠMT) 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky 

24. října 2022 

Poskytnutí zálohy Ne 

Lhůta na podání nabídek Nabídky je dodavatel povinen doručit nejpozději do 7. listopadu 
2022 do 13.00 hodin. 

Místo pro podání nabídek Sekretariát Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, 
příspěvková organizace, a to od 8.00 do 13.00  

Způsob podání nabídky Dodavatel je povinen podat nabídku písemně. 
Cenovou nabídku, podepsanou oprávněnou osobou, včetně dokladů 
prokazujících oprávnění k realizaci prodeje, doručené v zalepené 
obálce nadepsané: 
Neotvírat – VZ/1/ZŠ/22 „Nákup výpočetní techniky (Národní plán 
obnovy)“ 
Obálka musí být uzavřena a opatřena razítkem uchazeče na přelepu.  

Předpoklady pro realizaci 
předmětu nabídky 

Dodavatel předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis 

z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci 

Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle hodnoticího kritéria nejnižší 
nabídková cena. Hodnocena bude cena včetně DPH.  
V případě rovnosti nabídkových cen se hodnotící komise bude řídit 
kratší dobou dodání předmětu veřejné zakázky. 

Požadavky na zpracování 
nabídky 

Předmět díla nabídky v rozsahu dle výše uvedeného předmětu VZ: 
1. Nabídková cena bude zpracována dle následujících 

požadavků: 
- vedená v české měně 



- musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci 
předmětu zakázky 

        2.   Přepokládaný termín plnění VZ – do 16. prosince 2022 

Jiná ujednání Zboží, které je obsahem předmětu VZ bude nové – nepoužité. 
Délka záruky je stanovena na délku 3 roky (uchazeč poskytne záruku 
na celý předmět plnění veřejné zakázky jako celek a není oprávněn 
poskytnout kratší záruku na vyspecifikované součásti). Pokud 
kupující nahlásí vadu na dodaném zboží v záruční době, je 
prodávající povinen zajistit nástup technika do druhého dne od 
nahlášení. Technik je po svém nástupu povinen bezodkladně zjistit 
příčinu závady a následně povinen uvést předmět plnění do plného 
provozu nejpozději do 3 pracovních dní od zjištění závady. 
Odstranění vad v záruční době je bezplatné, tzn., že není účtována 
doprava, práce servisního technika ani vyměněné náhradní díly. 
Součástí dodávky je doprava. 
Při realizaci budou dodrženy všechny právní a technické normy 
platné v ČR. 

Kontaktní údaje pro 
dodatečné informace 

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. ředitelka školy 
Tel.: 775 315 921 
e-mail: mdrozdova@zs1maje.cz  

Jazyk nabídky Zadavatel pro všechny písemnosti vztahující se k tomuto zadávacímu 
řízení stanoví povinnost jejich vyhotovení v českém jazyce. 
Písemnosti v jiném, než českém jazyku uchazeči doplní úředním 
překladem do českého jazyka  

Závěrečná ustanovení 1. Včas dodané nabídky se stávají majetkem zadavatele a 
zájemci nemají nárok na úhradu nákladů souvisejících 
s jejich nabídkou v tomto poptávkovém řízení. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích 
podmínek, na zrušení řízení a případné další jednání o 
nabídkách 

Specifikace zboží Typ počítače Form-Factor Notebook  

Obrazovka Úhlopříčka 15,6" minimálně 250nitů. 

 Typ panelu IPS 

 Druh nedotykový 

 Provedení antireflexní 

 Poměr stran 16:9 

 Rozlišení FullHD (1920 × 1080) 

Procesor Počet 
fyzických 
jader 

minimálně 4 

 Celkový 
výkon 

minimálně 14 000 bodů v PassMark 
CPU Benchmark 

Kryptografický 
čip 

Typ TPM 2.0 

Operační 
paměť 

Typ minimálně DDR4-3200 SDRAM 

 Celková 
velikost 

minimálně 8 GB 

Grafická karta Typ integrovaná s podporou DirectX 12 

 Rozlišení minimálně FullHD (primární 
i sekundární výstup 



 Primární 
výstup 

integrovaný monitor 

 Sekundární 
výstupy 

HDMI (1920 x 1080) 

Síťová karta Typ Integrovaná, případně síťová karta 
do USB A/USB-C portu od stejného 
výrobce 

 Rozhraní RJ45 

 Rychlost 100/1000 Mbps 

Bezdrátové 
technologie 

Wi-Fi dvoupásmová bezdrátová karta Wi-Fi 5 
a Bluetooth 4.0 

Zvuková karta Typ integrovaná 

Kamera Typ integrovaná kamera 720p 

Pevný disk Typ PCIe NVMe SSD 

 Velikost minimálně 512 GB 

USB porty Typ minimálně 3x USB 3.1 z toho 
minimálně 1 x USB-C  

Klávesnice Typ integrovaná, s českým rozložením 
kláves, s numerickou klávesnicí 

Ukazovací 
zařízení 

Typ clickpad/touchpad 

Záruka Délka záruky 3 roky 

 Typ záruky Reakce následující pracovní den u 
zákazníka (NBD On-Site) 

Operační 
systém 

Verze operační systém kompatibilní se 
zařízeními používanými ve škole 

Váha maximálně 2kg 

Fyzické 
zabezpečení  

Nano Security Lock/Kensington Security Slot 

 

 

 Havířově 24. 10. 2022       

 

 

 

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

        ředitelka školy 
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