
 

MĚSTO  BAKOV  NAD  JIZEROU 
 

Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou 

 

 

 
 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
ve věci zakázky malého rozsahu zadávané  

mimo režim zákona o veřejných zakázkách 

vyhlášené v souladu se Směrnicí města Bakov nad Jizerou č. 5/2013 

 

 

Název a číslo Modernizace počítačové techniky v ZŠ Bakov nad Jizerou III 

čj.: ZŠ/1/2016 č.ev.  

 

 

I.    Zadavatel  

Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav 

Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ: 709 94 994, tel./fax/e-mail: 326 781 178, dlaskova@zs.bakovnj.cz 

zastoupený Mgr. Zdeňkou Dlaskovou, ředitelkou školy 

 

 

II.  Předmět výběrového řízení 

 

 

1) notebook – 9 ks 

 

Minimální požadované technické parametry na notebooky  
 

Operační systém: Windows 7 Pro + Windows 10 Pro 64 

OFFICE Std 2013 SNGL OLP NL AE 

Procesor: min.Intel® Core™ i5-6200U (3M Cache)  

Paměť: 4GB, 1600MHz DDR3L SDRAM (1x4GB)  

Pevný disk: min.: 256GB M.2 SATA TLC SSD + volný slot 2,5"   

Optická mechanika: DVD/RW 

Displej: 15.6" min. (1920x1080)  

Grafická karta: min. Intel® HD 520  

Web kamera: HD 720p  

Polohovací zařízení: Touchpad Klávesnice: CZ, podsvícená  

Numerická klávesnice: Ano  

Síť: Gigabit ethernet  

Bezdrátová komunikace: WiFI 802.11 ac + Bluetooth 4.0  

USB: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0  

Další konektory: VGA, HDMI, audio / microphone jack  

Čtečka paměťových karet: Víceformátová čtečka multimediálních karet SD  

Baterie  



Napájecí adaptér  

Hmotnost max.: 2,15 kg  

Záruka: min. 2 roky  

 
Ostatní požadavky 

servis do 24 hodin na místě (ZŠ Bakov nad Jizerou) 

dodání zboží a uvedení sestav do provozu (včetně SW) 

zaškolení obsluhy 

 

Zadavatel požaduje: Modernizace počítačové techniky v ZŠ Bakov nad Jizerou III. 

Doba a místo plnění: Ihned po ukončení výběrového řízení, ZŠ Bakov nad Jizerou 

Kontaktní osoba/tel.: Mgr. Zdeňka Dlasková, tel.: 326 781 178 

 

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v případě uzavření smlouvy o dílo trvá na dodržení 

všeobecných smluvních podmínek specifikovaných v příloze č. 2 ke směrnici města č. 5/2013, 

viz: www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky 

 

Pokud dodavatel hodlá část zakázky poskytnout prostřednictvím subdodavatele, je povinen na 

tuto skutečnost zadavatele upozornit a předložit smlouvu se subdodavatelem. Zadavatel 

požaduje, aby rozsah plnění poskytovaného prostřednictvím subdodavatele nepřesáhl 50 % 

objemu zakázky.  

 

III.  Minimální obsah nabídky 

 

Nabídka bude předložena na krycím listu zadavatele – viz příloha č. 1, editovaný formulář je 

ke stažení na www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky  a www.zs.bakovnj.cz   

 

Nabídka musí dále obsahovat:  

 uvedení jednotkových cen a cen u jednotlivých částí předmětu zakázky 

 kopii dokladu o oprávnění k podnikání, vč. výpisu z Obchodního rejstříku (je-li zapsán), 

ne starší 3 měsíců 

 doklad o odborné způsobilosti v oblasti předmětu zakázky, vyplývá-li z charakteru 

zakázky potřeba odborných znalostí 

 reference 

 

Uchazeč, jehož nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti dle tohoto Zadání, bude na tuto 

skutečnost písemně upozorněn. Nezjedná-li nápravu ve lhůtě do 3 dnů od upozornění, bude 

z účasti ve výběrovém řízení vyloučen. 

 

IV.  Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.    

 

Termín otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 20. 4. 2016 od 12.00 hod.  

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit oprávnění zástupci uchazečů. 

 

Všechny písemnosti v zadávacím řízení (vyjma tohoto Zadání) bude zadavatel doručovat 

přednostně elektronicky na emailovou adresu uvedenou dodavatelem na krycím listu nabídky. 

Elektronicky doručované písemnosti budou považovány za doručené okamžikem jejich 

odeslání. 

V.  Pravidla pro podání nabídek 

http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-2013.html
http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky


Nabídky musí být podány písemně v uzavřených obálkách (na přelepech razítko) s uvedením 

názvu výběrového řízení, evidenčního čísla, názvu a sídla zadavatele a nápisu „Neotvírat, 

výběrové řízení“. Nabídky mohou být doručeny poštou na adresu zadavatele nebo osobně do 

ředitelny ZŠ. 

 

Lhůta doručení 

nabídky: nabínanabí 

nabí 

do: 

20. 4. 2016 do 10.00 hod. 

 

VI.  Ostatní skutečnosti 

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 30 dnů po podání nabídky. Do této doby zadavatel 

rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a výsledek oznámí. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení 

kdykoliv úplně nebo částečně zrušit, případně nevybrat žádného dodavatele. 

 

V Bakově nad Jizerou dne 4. 4. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Mgr. Zdeňka Dlasková 

ředitelka školy 

 

 


