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Zadavatel: Jungmannova ZŠ Beroun 

Se sídlem: Plzeňská 30, 266 01 Beroun 

Zastoupený: Mgr. Ivanem Součkem 

IČ: 70975019 

 

V Berouně dne 13.10.2020 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

Název veřejné zakázky malého rozsahu: Jungmannova ZŠ Beroun – dodávka notebooků (NTB) 

Ev. číslo veřejné zakázky:  241/2020 

Předmět veřejné zakázky:  dodávka 

Druh zadávacího řízení: dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. 

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„zákon“), Vás vyzývám k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v řízení na dodavatele výše 

uvedené veřejné zakázky.       

1. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění je dodávka ICT techniky – notebooků (NTB) – v rámci projektu MŠMT – mimořádné 

prostředky na ICT. Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně DPH: 802 756,- Kč  

Předpokládaný termín plnění: listopad 2020 

Místo plnění: sídlo zadavatele 

Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. při dodržení zásad uvedených v § 6 tohoto 

zákona. Projekt bude financován MŠMT ČR prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu. 

2. Zadávací dokumentace bude bezplatně poskytnuta osloveným dodavatelům, elektronicky 

přílohou k výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dodavatele. 

Případným dalším dodavatelům bude zadávací dokumentace poskytnuta (osobně, e-mailem) 

bezodkladně po doručení jejich žádosti zaslané písemnou nebo elektronickou formou (e-mail), a to 

zmocněnou osobou: Ivan Souček reditel@jzs.cz, tel.: 724 321 752.  

3. Účastník veřejné zakázky (dále jen „účastník“) je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení 

nebo doplnění zadávací dokumentace. Žádost může být zmocněné osobě doručena nejpozději 

4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek písemně nebo e-mailem. Účastník je 

povinen uvést kontaktní osobu (vč. telefonního čísla a e-mailové adresy). 

Na základě žádosti o vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace předá zmocněná osoba 

účastníkovi vysvětlení/doplnění, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení 

žádosti účastníka.  

Lhůtu pro podání nabídek stanovil zadavatel do 23.10.2020 do 12:00 hodin. 
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Nabídku v listinné podobě mohou uchazeči doručit osobně v pracovních dnech od 8 do 13 hod., 

v poslední den lhůty do 12 hodin nebo zaslat na adresu zadavatele: Jungmannova ZŠ Beroun, Plzeňská 

30, 266 01 Beroun. 

Nabídka musí být v obou případech podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a 

textem „NEOTEVÍRAT“. Nabídka musí být na uzavření opatřena razítkem, příp. podpisem účastníka. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Zadavatel podanou nabídku zaeviduje a na požádání 

vydá účastníkovi (v případě osobního doručení) potvrzení o osobním převzetí nabídky.  

Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne 23.10.2020 od 

12:10 hodin a je neveřejné. 

4. Hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky: 

Dílčí kritéria a jejich váha: 

Počet dodaných kusů (množství NTB)              40 %                                                                                       

v předpokládané hodnotě nabídky 

Konfigurace                                                           30 %  

Softwarové vybavení                                           20 % 

Záruční a pozáruční servis                                     5 % 

Termín dodání                5 % 

 

Zadavatel si nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna 

subdodavatelem. 

Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty, tj. lhůty po kterou jsou účastníci vázáni svou nabídkou na 30 

kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 

dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 

a) Základní způsobilost – předložení četného prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 

zákona, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem účastníka (ne starší než 90 dnů). 

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit. 

 

 

 

 

Mgr. Ivan Souček 

ředitel školy 

 


