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Zadávací dokumentace 

 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

Název veřejné zakázky: Nákup notebooku s příslušenstvím 

NIPEZ:  
30213100-6 Přenosné počítače  

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

Název zadavatele: 
Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace 

 Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 

 

IČO zadavatele: 70890293 

Kontaktní adresa zadavatele: Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 
JUDr. Anna Doležalová - ředitelka 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jiří Karas – IT technik 

Telefon, mobil, fax: +420 974 863 521 

+420 603 510 047 

E-mail: j.kar@institutpraha.cz 

 

1. Předmět veřejné zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks notebooku s příslušenstvím dle níže uvedené specifikace:  

 

Notebook: 

 Procesor: Intel Core i7 

 Funkce procesoru: Automatické přetaktování, HyperThreading, Model se sníženou 

spotřebou, Podpora Virtualizace 
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 Displej 15,6” LED 1920x1080 IPS antireflexní, matný 

 Grafická karta: Intel UHD Graphics 620 

 Min RAM: 8GB 

 Typ paměti DDR4 

 Další: USB-C, Thunderbolt3, čtečka otisků prstů, čtečka karet, podsvícená klávesnice, možnost 

dokování, 4G LTE 

 Operační systém: Windows 10 Pro 

 Barva černá 

 Hmotnost max 2Kg 

 Pevný disk SSD min 512 GB 

 Externí slim vypalovačka DVD 

 Kompatibilní dokovací stanice s minimálním rozšířením konektorů: USB-A 2.0, USB-A 3.1 

gen1, RJ-45, 3,5 mm jack, s funkcemi: Always-on, Napájení a dobíjení notebooku 

Bezdrátová myš: 

 Optický senzor: BlueTrack, 1000dpi, Bluetooth 

Bezdrátová klávesnice:  

 klasické klávesy, klasické rozložení kláves včetně numerické klávesnice 

Kompatibilní ochranné pouzdro 

 

 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 45.000,- Kč bez DPH.  

 

 

3. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 
 

Doba plnění předmětu veřejné zakázky je do 19. 12. 2018. Místem plnění je Institut pro veřejnou 

správu Praha, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1.  

 

4. Kvalifikace dodavatelů 
 

Obecné ustanovení o prokazování splnění kvalifikace 

Dodavatel je povinen prokázat splnění níže požadované kvalifikace, která je předpokladem hodnocení 

nabídek podaných na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu. Veškeré doklady požadované 

k prokázání splnění kvalifikace se předkládají v kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, 

musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatel, v případě podpisu jinou osobou musí být originál 

nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje 

splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace 

s následkem vyloučení dodavatele. 
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Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů mohou 

dodavatelé prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nebude k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.  

 

 

Doba prokazování splnění kvalifikace 

 

Veškeré zadavatelem požadované informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je dodavatel 

povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídek stanovené v této výzvě. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, 

- že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

- že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a dále  

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán  

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání v oboru činnosti – výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
 

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Dodatečné informace budou řešeny prostřednictvím elektronického tržiště. 

 

 

6. Závazná struktura nabídky 
 

Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. Nabídka bude obsahovat následující části: 

1. Krycí list nabídky  – obsah – kontaktní údaje (obchodní název firmy, sídlo, IČO, telefonní číslo, 

e-mail, statutární zástupce firmy), nabídková cena v Kč bez DPH, nabídková cena v Kč s DPH, 

podpis oprávněné osoby 

2. Prokázání kvalifikace – dodavatel předloží čestné prohlášení. 

3. Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a 

doplněný o požadované údaje. 

4. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
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7. Základní hodnotící kritérium   
 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude nabídková cena bez 

DPH.   

 

 

8. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou 
 

Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky do 31. 1. 2019.  

 

 

9. Lhůta pro předložení nabídky 
 

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku. Lhůta pro 

předložení nabídky končí dne 7.12.2018 v 10:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 7.12.2018 

v 10:15 v zasedací místnosti Institutu pro veřejnou správu Praha na adrese Dlážděná 6, Praha 1. 

 

10. Způsob a místo pro předložení nabídky 

 
Elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště NEN. 

 

11. Závěrečné ustanovení 
 

Dodavatelům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich 

vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou dodavatelům 

vráceny.  

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. požadovat od dodavatelů informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách, 

2. jednat s dodavatelem o smluvních podmínkách, 

3. zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodů, nejpozději do uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem. 

 

  V Praze dne 30.11.2018 

 

 

                                                                ---------------------------------------------------------------------- 

                                                                   JUDr. Anna Doležalová - ředitelka      

 

 

Přílohy: Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci – Krycí list nabídky   
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Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci  

Krycí list nabídky 

Název veřejné zakázky Nákup notebooku s příslušenstvím 

    

Identifikační údaje zadavatele: 

Název Institut pro veřejnou správu Praha 
státní příspěvková organizace 

Sídlo podnikání Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 

IČ 70890293 

Zastoupený JUDr. Annou Doležalovou - ředitelkou 

 

Identifikační údaje uchazeče: 

Název  

Sídlo podnikání  

IČ  

DIČ  

Osoba oprávněná za uchazeče jednat, 
funkce 

 

Kontaktní osoba  

Tel.  

E-mail  

 

Nabídková cena: bez DPH vč. DPH 

1 ks notebooku   
příslušenství   

Celková nabídková cena    

 

Podpis oprávněné osoby 

 

 

Datum: 

Razítko 

 

 


