Výběrové řízení 1/2020
k podání cenové nabídky
„Pořízení notebooků pro distanční vzdělávání“
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona . č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu
s ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona. Pokud výzva v jednotlivých
ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle
§ 21 zákona. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele
uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu zákona.
1. Identifikace zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba:

Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o.
Kristenova 27, 624 00 Brno
25330381
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA
e-mail: martin.hroch@gymum.cz
datová schránka: 22kckzs

2. Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele
Notebook
CPU – Intel Core i7-8550U, nebo AMD Ryzen 5 4500U nebo vyšší
Paměť: minimálně 8GB DDR4 2666MHz
Monitor: 14“ – 15,6“ fullHD IPS
SSD 512GB
WIFI 2,4GH ac
HDMI výstup
Webkamera
Mikrofon
OS: Windows 10 Home nebo Windows 10 Proff
Výdrž na baterie: minimálně 5h
Záruka: minimálně 2roky

3. Předpokládaná hodnota zakázky
 Předpokládaná hodnota zakázky je 20 x 14.000,- Kč (slovy: čtrnáctttisíc korun
českých) včetně DPH.
 S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky se jedná o zakázku malého
rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávanou v souladu s § 18 odst. 5 téhož
zákona.
4. Nabídková cena
 Bude stanovena jako pevná sazba včetně DPH za splnění jednotlivých částí
předmětu této zakázky.
 Zadavatel připouští variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec
zadávací dokumentace.
5. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
 Posledním dnem doručení nabídky je 25. 9. 2020 12.00 hod
 Nabídka je pro uchazeče závazná po dobu třech týdnů ode dne doručení cenové
nabídky.
6. Doba a místo plnění zakázky
1. - 14. 10. 2020, Brno, Kristenova 27
7. Prokázání kvalifikačních předpokladů
 Uchazeč je povinen doložit: XXX
8. Obsah nabídky
 Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče
 Nabídková cena
 Kontaktní osoby
9. Způsob zpracování nabídky
 Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce.
 Nabídka může být předložena pouze v digitální formě, a to prostřednictvím
datové schránky, ne na e-mailovou adresu martin.hroch@gymum.cz
10. Kritéria hodnocení nabídek


100% cenová nabídka

11. Ostatní podmínky
 Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce, a to i v případě,
že nebude vybrán nebo se nebude zakázka realizovat.
 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a
informace ve formě stanovené těmito zadávacími podmínkami, může to mít za
následek vyřazení nabídky; takováto nabídka nebude hodnocena.

MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA
ředitel školy

Brno, 18. IX. 2020

