VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
(nejedná se o postup dle zákona, ale jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou
postupem mimo zákon)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Identifikační číslo (IČO): 45214859
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ45214859
Název:
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace
Adresa sídla: Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín
DRUH, PŘEDMĚT, DOBA PLNĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Druh zakázky: dodávka
Název předmětu zakázky: Dodávka notebooků pro distanční vzdělávání 2020
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o notebooky, software a příslušenství dle položkového rozpočtu, viz příloha
č. 1 Technická specifikace – položkový rozpočet.
V případě potřeby vysvětlení zadávacích podmínek je možno písemně podat žádost
prostřednictvím nástroje E-ZAK.

Doba plnění zakázky: do 30. 11. 2020
Předpokládaná hodnota zakázky: 618 840 Kč bez DPH
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVĚ CENY
Nabídková cena bude stanovena a uvedena v české měně v členění na nabídkovou
cenu bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu vč. DPH. Nabídková cena musí
obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně
nákladů souvisejících.
Položkový rozpočet je součásti výzvy a je pro zpracování nabídkové ceny závazný.
Do nej uchazeč doplní ceny jednotlivých položek.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Součástí výzvy je rovněž
návrh kupní smlouvy, kterou uchazeč doplní o své identifikační údaje a podepíše ji
osoba k tomu oprávněna.
LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídka musí být doručena do konce lhůty pro podání nabídky pondělí 12. října 2020
do 14:00 hod.
Nabídka včetně všech příloh bude podána pouze v elektronické podobě a to
prostřednictvím nástroje E-ZAK.
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Nabídky budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Pravidla pro hodnocení nabídek:
 kritéria hodnocení – nejnižší celková nabídková cena a váhou 100%

PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo
 zrušit zadávací řízení s udáním důvodů,
 snížit množství odebraného zboží
 neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků zadávacího řízení,
 podané nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevrací.
PŘÍLOHY
 Příloha č. 1 Technická specifikace – položkový rozpočet
 Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy
V Novém Jičíně dne 1. 10. 2020
Mgr. Ladislav Gróf, ředitel školy
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