
                             ______________ 
 

Protokol o zadávacím řízení a specifikace nabídky 
výběrového řízení 

(předpokládaná hodnota zakázky je nad 50.000,- Kč a do 500.000,- Kč včetně bez DPH) 

 
Název zakázky: 
„Podpora distanční výuky ve škole z prostředků MŠMT – přenosné digitální 
zařízení “ 
 
Zadavatel: 
Název: ZŠ a MŠ Kamenný Újezd 
Sídlo: Plavnická 300, 383 71 Kamenný Újezd 
Právní forma: Příspěvková organizace 
IČ: 62537521 
Zastoupený: Mgr. Roman Rozkošný; email: reditel@zsku.cz;  

tel.: +420 777 490 250 
 
Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Předmětem plnění je dodávka 20 ks notebooků při dodržení níže uvedené specifikace  
Podkladem pro podání nabídky je tato výzva. 
 
Specifikace - parametry:  
15,6“ TN 1920 x 1080 (Full HD), Core i5 1035G1, 8 GB RAM, 256 GB SSD, UHD 
Graphics, integr. kamera, Wi-Fi, Bluetooth 
 
Maximální cena zakázky 400.000,-Kč včetně DPH za 20 ks notebooků, včetně mikrofonu 
a sluchátek (head set), brašny + software Win 10 Pro 64, antivir a Office.  
Součástí dodání je rovněž doprava, instalace a záruka se záručním servisem min. 36 
měsíců. 
 
Doba a místo plnění (dodávka zboží): 
Doba dodávky zboží:  do 31. 12. 2020  
Místo dodávky zboží: ZŠ a MŠ Kamenný Újezd, Plavnická 300, Kamenný Újezd 
 
Nabídka bude zpracována v následujícím členění: 

 výše nabídkové ceny včetně DPH  
 
Platební podmínky: 
Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za zboží bude uhrazena po jeho řádném předání a 
v řádném termínu. 
 
Další podmínky: 
Dodržení specifikace uvedené výše.  
Uchazeč uvede  kontaktní osobu a její e-mailovou adresu 
Hodnotící kritéria: splnění výše uvedených podmínek a nabídka nejnižší ceny počítané 
bez DPH 
 
Poznámka: 
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková 
cena, apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení 
ceny. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání 
důvodu. 
Nabídku podává uchazeč bezplatně. 



                             ______________ 
 
Termín oslovení uchazečů a zveřejnění výzvy:  
22. 9. 2020 
 
Podání nabídek: 
Nabídka bude uchazečem  zaslána na e-mail: reditel@zsku.cz – do 30. 9. 2020 (nejpozději 
do 15,00h). 
 
 
V Kamenném Újezdě, 22. 9. 2020 
 
 
Mgr. Roman Rozkošný v.r. 
ředitel školy      


