Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576, IČO: 48135411,
tel.:272916650, tel./fax:272950889, e-mail: skola@modraskola.cz,
www.modraskola.cz, ID datové schránky: 7ab8ax4

V Praze, dne 3. 5. 2017
Č.j.: ZSP400266/2017
Vyřizuje/tel.: Petr Bátěk/736717930
Věc:

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Věcné vymezení předmětu zakázky
Předmětem této zakázky je dodání dvaceti počítačových sestav s operačním systémem Windows,
jejichž specifikace je součástí této poptávky.

Specifikace PC:
Základní deska 2x DDR4 DIMM / 1x PCI-Express x16 / 2x PCI-Express x1 / 6x SATA III / Ethernet / DVI, VGA (DSub)
Procesor 3.9GHz

Operační paměť DDR4 8GB
SSD 2,5“ 120GB
Optická mechanika DVD±RW SATA
Zdroj 400W a vyšší
Microsoft Windows 10 Home CZ 64-bit
Klávesnice a myš

Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je 300 000 Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota zakázky
za jednu počítačovou sestavu je 15 000 Kč včetně DPH.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém
jazyce mohou být podány
a) Nabídka může být doručena v uzavřené obálce doporučenou poštou, osobně do
podatelny zadavatele na adresu, uvedenou v záhlaví nebo mailem na mailovou adresu
uvedenou v záhlaví.
b) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
c) Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem
veřejné zakázky: „nabídka – výběrové řízení na dodávku počítačových sestav“ a
označením odesílatele, včetně jeho adresy
d) Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Varianty
nabídky, resp. více nabídek jednoho uchazeče, nejsou přípustné.
e) Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po zveřejnění nabídky a končí dnem
16. 5. 2017 ve 12.00 hodin.
f) Otevírání obálek s doručenými nabídkami se uskuteční dne 16. 5. 2017 ve 14.00 hodin
v kanceláři č. 10 Základní školy a Střední školy, Kupeckého 576, 149 00 Praha 11.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů
Splnění profesních a základních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno kopií výpisu
z obchodního rejstříku společnosti.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115
Zadavatel není plátcem DPH. Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního
hodnotícího kritéria: ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku v případě potřeby zrušit.
Termín a způsob plnění
Předpokládaný termín
nabídky.

dodání: do 30 dnů od obdržení oznámení o výběru nejvhodnější

Forma dodání: dodavatelem na adresu školy

PhDr. Karel Kaprálek, v.r.
ředitel školy

