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Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 

 
 

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 
 

 
 
 
 
 

„Nákup mobilní výpočetní techniky, software a další 
technologické podpory pro distanční výuku ZŠ K. Světlé, 

Havířov - Podlesí.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel výše uvedené zakázky v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, Vás jako zájemce vyzývá k podání cenové nabídky. 
 
 
 
 
 
 

ZADAVATEL: 
 

NÁZEV: Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 
okres Karviná 

SÍDLO: K. Světlé 1/1372 736 01 Havířov - Podlesí 

IČ: 48805424 

ZASTOUPENÝ: Mgr. Jiří Kotaška 

KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Jiří Kotaška 

TEL.: 596 411 038, 773 646 772 

EMAIL: kotaska@zssvetle.cz 
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1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je nákup 28 ks notebooků a 12 ks tabletů pro 
učitele školy pro potřebu poskytování kvalitní distanční výuky v souladu s usnesením vlády České 
republiky ze dne17. srpna 2020 č. 845, a to: 
- kompatibilní se současně nasazeným systémovým řešením (ve smyslu operačního systému, 
kancelářských, výukových a jiných prostředí, konfigurace s možnostmi vzdálené správy) 
- připojitelný do LAN sítě 
- včetně bezdrátové myši 
- včetně potřebných licencí a systémových prací 
  
 

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU DODÁVKY 
 
Specifikace notebooky: 
Procesor: min. 4109 CPU benchmark dle https://www.cpubenchmark.net 
Operační paměť: min. 8 GB DDR4 
Paměť: min. 256 GB PCIe NVMe SSD s možností rozšíření o 2 HDD 
Displej: 15,6" FHD LCD 
Grafická karta: integrovaná 
Další výbava min. čtečka SD, HD kamera, integrovaný mikrofon a reproduktory, bezdrátová myš 
odolnost dle MIL-STD 810G, TPM chip 2.0 
Konektivita min. Gb LAN, 802.11ax WiFi, BT5.0 
OS: Win10Pro z důvodu kompatibility se stávajícím prostředím a aplikacemi 
Konektory min počty: 1 x USB 3.1 Type-C support DisplayPort/Power Delivery with USB-C dock, 3 x 
USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ-45, 1 x Audio-Out 
Baterie: min. 4-cell, 3220 mAh Li-Ion 
Barva: černá 
Záruka: min. 24 měsíců s pojištěním vrácení peněz v případě záruční opravy 12 měsíců 
 
Specifikace tablety: 
Operační systém: kompatibilní s Android 

Procesor: min. 32 jednotek dle https://nanoreview.net/en/soc-list/rating 

Procesor: min. počet jader: 8 
Velikost paměti: min. 2GB 
Vnitřní paměť: min. 32GB včetně rozšíření o paměťové karty min. micro SD do 512 GB 
Displej: min. 10" TFT LCD s rozlišením min. 1920 x 1200 (WUXGA) 
Konektivita: Wi-Fi standardy a,ac,b,g,n, WI-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB Type-C 2.0, 3,5 jack 
Další výbava min. GPS/GLONASS, Webkamera, Čtečka paměťových karet, pohybový senzor, 
gyroskop, digitální kompas 
Fotoaparát: min. 8Mpx zadní kamera, min. 5Mpx přední kamera 
Baterie: min. 6.150 mAh 
Záruka: 24 měs. 
 
 

3. KVALIFIKACE 
 
- základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - čestné prohlášení ne starší 3 měsíce přede dnem podání 
nabídky  
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší 3 měsíce přede dnem 
podání nabídky  
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (zejména 
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují 

https://www.cpubenchmark.net/
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4. DOBA A MÍSTO DODÁVKY  
 
Předpokládaný termín zahájení plnění –  15. 10. 2020 
Předpokládaný termín ukončení   –  30. 12. 2020 
 
Místem dodávky je Základní škola Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná. 
 

5.   PODÁVÁNÍ NABÍDEK  

Nabídky cenové kalkulace musí být v českém jazyce a musí být doručeny před termínem uvedeným 
ve výzvě k podání cenové nabídky. Musí být zaslány na: 
 
DS: q9tiv9a 
 
e-mail: kotaska@zssvetle.cz 
 
 

6. HODNOTÍCÍ KRITERIUM   
 

nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH 

 
 

7. ZPŮSOB REALIZACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:  

 
elektronickou formou 

 
 

8. DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: 

 
- platnosti nabude smlouva dnem podpisu a účinnosti nabude smlouva dnem uveřejnění smlouvy v 
registru smluv nebo dnem doručení oznámení zadavatele dodavateli o obdržení finančních 
prostředků na financování této veřejné zakázky, podle toho, která skutečnost nastane později. V 
případě, že oznámení zadavatele nebude dodavateli doručeno do 16. 11. 2020, pozbude smlouva k 
16. 11. 2020 platnosti. 

 
 

9. ODEVZDÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK 

 
Lhůta pro podání cenové nabídky je do 1. 10. 2020 v 11: 00 hodin. 
Posuzování nabídek proběhne dne 1. 10. 2020 v 12:00 hodin. 
 
S případnými dotazy se obracejte na: Mgr. Jiří Kotaška, tel.: 773 646 772. 
 
 
 
 
 
V Havířově dne 22. září 2020               

........................................................ 
       Mgr. Jiří Kotaška 
       ředitel organizace 

mailto:kotaska@zssvetle.cz
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