
 

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: Dodávka notebooků pro MŠ Frýdlant n/O 

 

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 

 

Technická specifikace je přílohou č. 1. 

 

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

jednotlivých tříd školy a seznámení personálu. 

 

Konečná nabídková cena musí být zpracována samostatně na listě dle jednotlivých rozpočtových 

položek. Rozpočtový list vytvoří dodavatel. 

 

Konečná nabídková cena bude obsahovat: 

- cenu všech 11 notebooků 

- cenu dodání včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu 

- cena zaškolení personálu 

- cena záručního servisu po dobu 24 měsíců – celková částka po dobu 24 měsíců 

 

 

Smluvní podmínky: záruční servis na opravu notebooků v záruční době do 24 hodin od nahlášení 

závady.  

 
 
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      Profesní způsobilost prokáže dodavatel doložením v nabídce v souladu s § 77 odst. 1 a odst.   
            písm. a) zákona předložením: 

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán b nebo výpisem z živnostenského 
rejstříku,  kterým dodavatel prokáže oprávnění v podnikání výroba, obchod a služby uvedených 
v přílohách 1-3 živnostenského zákona, jež nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců; 
 

4.2 Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel v souladu s § 79 zákona tím, že v rámci 
své nabídky doloží seznam alespoň 2  dodávek  provedených dodavatelem, jež řádně dodal  
v posledních třech  letech ode dne vypršení lhůty pro podání nabídek s uvedením jejich rozsahu, 
doby plnění a v minimálním finančním objemu každé jednotlivé dodávky  200.000 Kč bez DPH  

 
 
5. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

- Nabídková cena bude stanovena na základě doloženého rozpočtu, musí obsahovat veškeré 
náklady dodavatele spojené s plněním  a uvedena v Kč. Neuvedením položky , má se za to, že 
je bezplatná.  
- Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede dodavatel) a 
nabídková cena včetně DPH 
- Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu 
veřejné zakázky. 

 
 

6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

6.1 Hodnotícím kritériem je: 
           Ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena v Kč bez DPH. Ekonomickou výhodnost 

bude zadavatel hodnotit podle celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 
 

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 

 
 
7.1.  Nabídka bude předložena: písemnou formou v českém jazyce 
7.2.    Nabídka musí být doručena v řádné uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky: 
          “ Dodávka notebooků pro MŠ Frýdlant n/O“ a „ Nabídka – neotevírat“ do data otevírání obálek 

s nabídkami, a adresou dodavatele. Na obálce bude zároveň uvedená adresa, na niž bude možné 
zaslat případné oznámení o tom, že nabídka byla doručena po lhůtě. 

      
 

8.  LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK 



8.1.    Nabídku musí  dodavatel doručit nejpozději do 30.8.2022 do 9.00 hod., a to prostřednictvím 
držitele poštovní licence / např. Česká pošta, a..s./  a nebo doručením přímo na  podatelnu 
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 139. 

           Adresa pro podání nabídek: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č.3, 73911 Frýdlant nad 
Ostravicí 

8.2     Otvírání nabídek bude neveřejné a  proběhne bez prodlení dne 30.8.2022 v 10.00 hodin 
v místnosti ředitelny MŠ 

        

          Otevírací doba podatelny MěÚ č.p. 139 :  

          Pondělí 8.00-17.00 hod. 
          Úterý     8.00-14.00 hod. 
          Středa   8.00-17.00 hod. 
          Čtvrtek   8.00-14.00 hod. 
          Pátek      8.00-13.00 hod. 
 
    

 
9 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
S dodavatelem, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, bude uzavřena 

smlouva. Kupní smlouva je přílohou č.2. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušil veřejnou zakázku i bez uvedení důvodu, bez náhrady a 

nevracet listinné nabídky.  

 
 

1. Technická specifikace 

2. Kupní smlouva 

       3.  Čestné prohlášení – základní způsobilost 
       4. Čestné prohlášení dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
       5.  Čestné prohlášení dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 8.8.2022 
 
 
 
…………………………………………………… 
Mgr. Barbora Výmolová, ředitelka 
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