
-1- 

Výzva k předložení nabídky 
 

Zadávací podmínky na zpracování cenové nabídky akce 

  „Dodávka 35 počítačů včetně OS + 35 LCD monitorů + 
příslušenství pro Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,  

Ostrava-Poruba, příspěvková organizace“  

 

Identifikační údaje zadavatele 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida 
Gustava Klimenta 493/3 
708 00 Ostrava-Poruba 

 
Kontaktní osoba:  Ing. Monika Kocháňová, ředitelka,  
telefon:   775 766 065 
e-mail:   mkochanova@jazgym.cz 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 odmítnout předložené nabídky, 
 změnit podmínky zadání veřejné zakázky, 

 zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu, 
 smlouvu neuzavřít. 
 

I. Předmět veřejné zakázky na dodávku je: 

Zhotovení cenové nabídky na dodání 35 počítačů včetně OS + 35 LCD monitorů + příslušenství 
počítačů do Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace a 
dodání těchto počítačů na stejnou adresu. 

1. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR), nejedná se o zadávací 
řízení dle zákona o veřejných zakázkách 

2. Druh veřejné zakázky: dodávky 

3. Předmět zakázky VZMR : dodávka 35 počítačů včetně OS + 35 LCD monitorů + příslušenství 
do Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, na ul. 
Gustava Klimenta 493/3, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00. 
Cenová nabídka pro dodávku počítačů bude zpracována na základě požadavků zadavatele. 
Podkladem pro vypracování cenové nabídky pro dodávku pro Jazykové gymnázium Pavla 
Tigrida je Specifikace požadavků na konfiguraci 35 počítačů včetně OS + 35 LCD 
monitorů + příslušenství, která je přílohou č. 1 této výzvy.  

4. Místo plnění: budova A Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková 
organizace, Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba 

5. Doba plnění dodávky: 10 dní od podpisu smlouvy 

6. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat e-mailem na výše uvedenou 
adresu.  

7. Každý dodavatel je oprávněn podat jen jednu nabídku.  
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II. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky: 
 

1. Dodat elektronický návrh kupní smlouvy (viz příloha č. 2) podepsaný osobou oprávněnou 
podepisovat, a to stanoveným způsobem. Od obchodních podmínek se nelze odchýlit 
(v případě, že uchazeč změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho 
nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených 
v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh 
smlouvy. 

2. Předpokládané náklady na pořízení dodávky: maximální hodnota kompletní dodávky 35 
počítačů včetně OS + 35 LCD monitorů + příslušenství činí 310 tis. Kč (včetně eventuální 
DPH). 

3. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české 
měně, a to v členění:  

 v případě plátce DPH: úplata bez DPH, DPH a úplata celkem včetně DPH. 

 v případě neplátce DPH: úplata celkem, současně bude ve smlouvě uvedeno, že 
zhotovitel není plátcem DPH. 

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

5. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

 

 

III. Způsob hodnocení nabídek 
 

Základním hodnoticím kritériem je nejnižší celková nabídková cena (váha 100 %) za celý 
předmět veřejné zakázky. 

 

IV.  Lhůta pro podání nabídky: 
 

Nabídku zašle uchazeč elektronickou poštou na výše uvedenou e-mailovou adresu, popř. 
přinese osobně na výše uvedenou adresu zadavatele, a to do 3. 2. 2020, nejpozději do 
12:00 hod. 

 

 
Ing. Monika Kocháňová, ředitelka      

 
 
 
Přílohy výzvy: 

Č. 1 – Specifikace požadavků na konfiguraci 35 počítačů včetně OS + 35 LCD   
          monitorů + příslušenství (Vypracoval zadavatel) 
 
Č. 2. – Návrh kupní smlouvy (Vypracoval zadavatel) 


