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Sada žákovských notebooků + dobíjecí NTB skříň pojízdná 

Výzva k podání nabídek 
 

Číslo veřejné zakázky 02 / 2020 
 

Název projektu: 

 

Školní žákovské notebooky + dobíjecí skříň pojízdná 
uzamykatelná 

Název veřejné zakázky: 

 
Školní žákovské notebooky + dobíjecí skříň uzamykatelná 
pojízdná 
 

Předmět veřejné zakázky:  
Sada celkem 15 kusů přenosných počítačů (NTB) + 1 kusu 
dobíjecí skříň pojízdná (pro uskladnění a snadnou 
manipulaci) - tzv.  „mobilní učebna“ 
 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 
25. září 2020 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

 

Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková 

organizace 

 

Sídlo zadavatele: 

 
Sady pionýrů 600/6, 410 02 Lovosice 
 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů 
 

Mgr. Marek Bušek 
602 289 588 
busekm@gymlovo.cz 

 

IČ zadavatele: 

 

46773720 

 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 
 

 
Mgr. Marek Bušek 
602 289 588 
busekm@gymlovo.cz 

 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení)  
 

 
Lhůta pro příjem začíná dnem vyhlášení veřejné zakázky a 
končí dnem – pátek 9. října 2020 
 

 

Popis předmětu zakázky: 

Předmětem zakázky malého rozsahu je komplexní zajištění 
a dodání jedné výukové sady „mobilní učebny“, a to 
v podobě celkem 15 kusů žákovských přenosných počítačů 
(notebooků) včetně 1 kusu pojízdné bezpečnostní dobíjecí 
skříně pro NTB (dle technických specifikací a zadání).  
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Uchazeč může podat nabídku na realizaci jedné, více 
nebo všech částí zakázky, dle svého uvážení. Každá část 
zakázky bude hodnocena samostatně. Celou zakázku může 
realizovat jeden či více uchazečů. 

 
 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

 
Celková cena zakázky činí 249.000,- Kč (včetně DPH) a je 
rozdělena do jednotlivých částí následovně: 
 
Část A- Přenosné počítače (notebooky)     
          15 kusů - cena 223.000,- Kč (včetně DPH) 
 
Technická specifikace: 
- 15,6" matný displej, rozlišení 1920x1080 
- 8 GB RAM (DDR4) 
- min 256GB SSD pevný disk 
- WiFi karta, Bluetooth 
- Konektory: GLAN, USB min 3, HDMI výstup, DVD 
mechanika (není nezbytnou podmínkou), čtečka SD karet 
- OS min. Windows 10 Pro 
 
Část B- Dobíjecí uzamykatelný vozík pro NTB 
          1 kus – cena 26,000,- Kč (včetně DPH) 
 
Technická specifikace: 
Kovová konstrukce, boční stěny perforované pro zajištění 
větrání. Pro maximální velikost notebooku 90 x 340 x 470 
mm (monitor max. 17“). Připojení k zásuvce 230 V 
(samostatné zásuvky).  
Možnost zapnutí centrálním vypínačem. Vybavení 
automatickým jističem 16A. Uzamykatelnost 
dvoukřídlovými dveřmi s rozvorovým zámkem s 
cylindrickou vložkou.  Maximální počet schránek 16. 
 

 

Typ veřejné zakázky 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách. 

 

 
Lhůta pro dodání (zpracování 
veřejné zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání veřejné zakázky 
 

 

Lhůta pro podání nabídek - do 9. října 2020 (včetně) 

Realizace – říjen + listopad 2020 

 
Místo dodání / plnění: 

 
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600 
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Hodnotící kritéria: 

 

Hodnotícím kritériem je: a) výše nabídkové ceny (90%) 

+ b) rozsah+kvalita služeb a plnění (10%) 
• Jako vítězná bude vybrán uchazeč, jehož nabídka bude 

nejlépe odpovídat hodnotícím kritériím (při splnění všech 

požadovaných podmínek). 

 

 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

 
Uchazeč ve své nabídce (písemné či mailové) uvede 
kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon, mobilní 
telefon a e-mailovou adresu. 
 

 
 
V Lovosicích dne: 24. září 2020 
  
 
 
 ……………………………        
 Mgr. Marek Bušek 
     ředitel školy 
 

Jméno: Marek 
Příjmení: Bušek 
E-mail: busekm@gymlovo.cz 
Telefon: 602 289 588 
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