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Výzva k podání cenové nabídky pro ZMR č. 1/406/23102020 
Jako zadavatel zakázky malého rozsahu vyhlašuji v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a 
v souladu s usnesením Rady HMP č. 2865 ze dne 21. 11. 2017, vyhlašuji následující výzvu 
k předložení cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu č. 1/40623102020: 
 
1. Zadavatel: 
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, 
Praha 1, U Půjčovny 9 (dále VOŠTŘ a SUŠTŘ) 
- ředitelka školy: Ing. Ivana Hýblová 
- IČ: 061387002 
- bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú. 12736-03/0710 
- telefon: 224 213 538/ 602 221 932 nebo 224 211 309/733 567 465  
- kontaktní osoba: Ing. Ivana Hýblová (Ivana.hyblova@textilniskola.cz) 
nebo Ivana Břízová, hospodářka školy nebo Ing. David Švarc (david.svarc@textilniskola.cz), 
externí správce ICT školy 
- datová schránka: ztjzt98 
 
2. Předmět zakázky malého rozsahu: 

„Nákup 15 notebooků “ 
 
2.1. Technická specifikace dodávky a popis 
15NTB pro výuku (i distanční výuku) pro předměty pro práci s grafickými programy v 
Následujících parametrech nebo tomu odpovídající podobné. 
Windows 10 Home 
Procesor: Intel® Core i5-9300H 
Displej: 39,6 cm (15,6") IPS Full HD AntiGlare (1920 × 1080) 60Hz 
Paměť: 8 GB DDR4 (osazený 1 slot ze 2, možnost rozšíření až na 32GB) 
Pevný disk: 256 GB M.2 SSD NVMe 
Optická mechanika: neobsahuje 
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1050/3GB 
• USB-C, USB 3.1, WiFi ac, Bluetooth, LAN, HDMI, touchpad, HD webkamera, čtečka SD karet, 
zvuk B&O PLAY, podsvícená numerická klávesnice 
Barva: Shadow black + ghost white nebo jiná podobná kombinace 
Záruka: 2 roky 
 
 

2.2. Odůvodnění veřejné zakázky malého rozsahu 
Během distanční výuky v rámci Nouzového stavu došlo k potřebě zapůjčení NTB pro učitele 
nebo sociálně slabé žáky a původní vybavení mobilní učebny (č. 205) nevyhovuje. 
3. Požadavky:  
Požadujeme kompletní dodávku včetně příslušenství. 
 
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo v jeho přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, 
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné techniky a 
kvalitativně srovnatelné řešení. 
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4. Termín dodání: 
 nejpozději do 5. 11. 2020 
(po podpisu bude smlouva uveřejněna v Registru smluv) 
 
 
5. Požadované doklady: 
 Součástí nabídky bude prokázání kvalifikačních předpokladů: 
- doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč 
   zapsán (postačují prosté scanované kopie) - kvalifikační předpoklady dodavatele.  
 
Při nepředložení těchto dokladů si zadavatel vyhrazuje právo nabídku vyřadit.  
 
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: 
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých nákladů a to včetně dopravy do areálu zadavatele (viz bod 1), 
uvedená nabídková cena bude zpracována do této tabulky v členění:  
 
 

Požadavky k předmětu 
zakázky 

 Cena bez DPH Cena s DPH 

Celková cena zakázky  
 

Povinné pole Povinné pole 

 
 
7. Platební podmínky:  
Platba po předání zakázky na základě faktury se 14 – denní splatností.  
Zadavatel neakceptuje zálohové platby. Zadavatel není plátce DPH. 
 
8. Lhůta pro podání cenové nabídky: 
Nabídky podávejte elektronicky nejpozději do 29. 10. 2020 do 14 hodin na email ředitelky 
školy nebo do datové schránky. 
 
9. Způsob podávání nabídek: 
Nabídku zpracujte formou dopisu, ve kterém se vyjádříte ke všem požadavkům a uvedete 
nabídkovou cenu v souladu s bodem 6. této výzvy. Přílohou dopisu budou veškeré doklady 
požadované v bodě 5. této výzvy. 
 
Pokud nabídky budou podány v písemné formě emailem nebo datovou schránkou 
  Do emailu nebo datové schránky bude v předmětu zprávy uvedeno „Nabídka k výzvě 
1/406_23102020“. 
 
10. Kritéria hodnocení nabídek: 
Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje: 
80% celková cena zakázky 
20% kvalifikační předpoklady (= deklarovaná záruka kvality)  
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11. Další podmínky: 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení. 
Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.  
Po uzavření lhůty pro podání nabídek bude neprodleně jednat výběrová komise jmenovaná 
ředitelkou školy, pro posouzení jednotlivých nabídek. Pokud komise doporučí vítězného 
dodavatele zakázky, ředitelka rozešle obratem výsledky všem zúčastněným a zveřejní je na 
webu školy a úřední desce školy a navrhne vítěznému dodavateli smlouvu v rozsahu a 
obsahu této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a 
nevracet podané nabídky. 
 
Termíny pro prohlídku místa dodávky: vždy po telefonické dohodě s paní ředitelkou nebo 
hospodářkou školy nebo panem Švarcem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 23. 10. 2020                                                 Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy 
č. j. ZMR 3/4301102019 


