
 

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu 

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pro město Frýdlant 
nad Ostravicí (dále jen „zadavatel“ nebo „veřejný zadavatel“). 

 

Název veřejné zakázky: Nákup Notebooku pro MŠ 

 

1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

název:     Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, 
                                                                       příspěvková organizace 
sídlo:      Janáčkova 1444, Frýdlant nad Ostravicí, 73911 
IČ:      73184527 
DIČ:      CZ73184527 
zastoupeno:     Mgr. Barbora výmolová, ředitelka MŠ 
kontaktní osoba:  Mgr. Barbora výmolová, ředitelka MŠ 
tel.:      595178810  
e-mail:     skolka.janackova@seznam.cz    

2. DRUH A PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1        Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie na nákup 11 notebooku pro MŠ  

       (dodávka zboží) 

2.2        Předmětem veřejné zakázky je nákup 11 notebooku pro MŠ  (dodávka zboží) 

 
Technická specifikace - Dodávka 11 kusů Notebooků 

Požadovaná minimální technická specifikace (poměr/výkon/cena - renomované a kvalitní značky pro 

dlouhodobé použití) 

- Operační systém Windows 10 nebo Windows 11 CZ (x64) 

- Office 2021 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), permanentní licence 

- Záruka minimálně 2 roky na místě u zákazníka (NBD - Next Business Day) 

- Minimálně 8 GB operační paměti RAM 

- SSD minimálně 500 GB 

- WiFi standardu 802.11ac nebo vyšší 

- Numerická klávesnice 

- FHD LCD displej 

- Integrovaná webkamera, mikrofon 

- Nabíjecí adaptér 

 

Nezbytné je pro naší MŠ - servis, dovoz, instalace a prvotní oživení notebooků a dodání do patřičných 

jednotlivých tříd školy a seznámení personálu. 

 
 
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1 Předpokládaný termín zahájení: srpen 2022 

3.2 Předpokládaný termín dokončení: září 2022 

3.3 Místo plnění veřejné zakázky: MŠ Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková 

organizace 



4. KVALIFIKACE DODAVATELE 

4.1 Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.  
4.2 Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:  
 
  má oprávnění k podnikání v oboru 
 
5. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

MŠ dodávku  požaduje 11 ks notebooku v celkové maximální výši 213.600,- Kč s DPH 

6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

6.1 Hodnotícím kritériem je: 

          - cena 

          - servis, instalace a zaškolení personálu MŠ, záruční lhůta a doba trvání licencí 

          - renomovaná kvalitní značka 
6.2 Procentuální vyjádření hodnocení: 
          - cena                                                                                                                                       40% 
          - servis, instalace a zaškolení personálu MŠ, záruční lhůta a doba trvání licencí       40% 
          - renomovaná kvalitní značka                                                                                              20% 
 
7.  Nabídka bude předložena: 

-  v elektronické podobě, v českém jazyce,  skolka.janackova@seznam.cz 
 

8.  LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK 

8.1    Lhůta pro doručení nabídky: 

          Nabídku je nutno doručit nejpozději do 15.7.2022 do 14.00 hod. Po tomto termínu se nabídky 
na plnění veřejné zakázky nepřijímají.  

 
 

9 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

9.1 S dodavatel, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, bude uzavřena 

smlouva.  

 
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení – základní způsobilost 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 24.6.2022 
 
 
 
…………………………………………………… 
(podpis oprávněné osoby) 

 


		2022-06-24T08:45:46+0200
	Mgr. Barbora Výmolová




