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Základní škola Kraslice, Dukelská 1122
příspěvková organizace
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU
Dodávka notebooků pro výuku
1. Identifikace zadavatele
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace
Dukelská 1122
Kraslice 358 01
Zastupující osoba:
ředitel školy
Mgr. Jan Kuzebauch
IČO: 70984841
Tel.: 352 629 760
Email: zs2kraslice@zs2kraslice.cz
2. Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele

30 Konvertibilních notebooků s výukovým obsahem
SADA MUSÍ OBSAHOVAT:
30 ks konvertibilních zařízení
Minimální požadované parametry:
Dotykový displej IPS 11,6“ s rozlišením FHD, procesor s výkonem 1800 bodů dle
www.cpubenchmark.net, operační paměť 4 GB, uložiště 64 GB, slot pro SD kartu, Wi-Fi, BT 4.0, HD
kamera, USB 3.0, voděodolná klávesnice, výdrž baterie deklarovaná výrobcem až 12 hodin. Součástí
dodávky bude aktivní dotykové pero.
Operační systém Microsoft Windows v nejnovější verzi s možností připojení do domény. (Zadavatel
požaduje tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli
vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW)
3 ks nabíjecí box
Minimální požadované parametry:
Uzamykatelný box pro bezpečné uložení, hromadné nabíjení nabízených konvertibilních zařízení. Zdroj
s pasivním větráním, kabely pro nabíjení 10 zařízení. Bezpečnostní ochrana proti přepětí.
3 ks SW pro řízení výuky v učebně
Minimální požadované parametry:
SW musí umožnit spolupráci a tvorbu aktivit do výuky – ankety, hlasování, testování, křížovky,
doplňovačky, zobrazení na interaktivní tabuli. Možnost náhledu pedagoga na plochu žákovských
zařízení, možnost sdílení obrazovky pedagoga žákům. Blokování – hromadné zapnutí x vypnutí,
možnost zhasnout žákovské obrazovky, možnost zapnout x vypnout zvuk, zablokovat touchpad,
klávesnici i USB porty. Blokování nebo omezení přístupu na internet. Řízení výuky – pedagog může
převzít řízení žákovského počítače, hromadné spouštění. Synchronizace a kontrola zařízení – hromadné
aktualizace, hromadné instalace aplikací a nahrávání výukových materiálů. Možnost provozu pouze na
vnitřní síty (intranet) bez závislosti na připojení k internetu. Trvalá licence.
DODÁVKA MUSÍ ZAHRNOVAT:
Instalaci SW

V zařízeních bude nainstalován SW vhodný pro školy:
Malování, režim pera na obrazovce, PDF prohlížeč, interaktivní geometrie a algebra, software pro práci
s grafikou a fotografiemi a úpravu videí, software pro přehrávání videa a audia, kancelářský balík
kompatibilní s Office 365, software pro tvorbu a úprava hudby
Výukové scénáře
Dopravu, instalace a zaškolení.
Dodávka do školy zahrnuje prvotní zapnutí, přihlášení do školní sítě, aktualizace, nastavení účtů,
ukázku hromadných instalací a správy. Seznámení pedagogů s ovládáním a možnostmi, jak vybavení
ihned využívat ve výuce.
Návštěva odborníka z praxe
Návštěva odborníka z praxe ve škole, který bude pedagogům k dispozici pro předání inspirace a
zkušeností s využitím moderních pomůcek. Zajištění realizace povinné ukázkové hodiny, kdy budou
pedagogové metodicky vedeni, jak využít dodané vybavení, aplikace a materiály při vzdělávání žáků.
Pedagogům bude po celou dobu projektu poskytnuta metodická i didaktická podpora.
Záruka 24 měsíců
Včetně online dostupné technické podpory, zajištění svozu v případě reklamace, řešení reklamace ve
zrychleném režimu, podpora při zabezpečeních a aktualizacích aplikací a operačního systému.

3. Předpokládaná hodnota zakázky
•
•

Celková maximální hodnota zakázky s DPH je 384 000,- Kč
Tato cena je nastavena velikostí příspěvku daného projektem, a proto nemůže být
překročena.

4. Lhůta a místo pro předkládání nabídky
•

•

Nabídky musí být doručeny zadavateli ve stanovené lhůtě, tj. do 24. 1. 2022 do 13:30,
na adresu ZŠ Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1122, Kraslice, 358 01, a to
osobně s potvrzením přijetí nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Nabídky včetně doprovodných dokumentů musí být předloženy v řádně uzavřené,
neprůhledné a neporušené a obálce označené dle následujícího vzoru:
Kontaktní údaje účastníka
DODÁVKA VÝUKOVÉHO HARDWARU PRO ZŠ KRASLICE, Dukelská 1122
„Neotvírat před koncem lhůty pro zadání nabídek“

5. Otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek
•
•
•

Otevírání obálek a posuzování nabídek provede k tomu jmenovaná komise
bezprostředně po uplynutí lhůty pro předložení nabídek, tj. 24. 1. 2022 do 13:35.
Otevírání obálek se může zúčastnit 1 zástupce uchazeče.

6. Místo plnění zakázky
ZŠ Kraslice, příspěvková organizace, Dukelská 1122, Kraslice, 358 01

7. Předpokládaný termín zahájení plnění
•

Plnění zakázky bude provedeno do 15 dnů od podpisu smlouvy, nejdéle však
do 7. 2. 2022.

8. Obsah nabídky
•
•
•

Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče
Nabídková cena
Typové označení dodávaných zařízení

•
•

Kontaktní osoby
Návrh smlouvy

9. Hodnocení nabídek
• Kritériem rozhodným pro hodnocení je:
a. cena
b. parametry nabízeného zařízení

60 % hodnocení
40 % hodnocení

•

Nabídka musí být podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.

•

Nabídky, které nebudou splňovat požadované parametry, budou vyloučeny.

10. Ostatní podmínky
•
•
•

Uzavření smlouvy je podmíněno schválení žádosti školy o zařazení do projektu MŠMT
Šablony II, který poskytuje finanční krytí této zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy.
Dle §2e Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V Kraslicích dne 10. 1. 2022

Mgr. Jan Kuzebauch
ředitel školy

Mgr. Jan Digitálně
podepsal Mgr.
Kuzebauch
Kuzebau Jan
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