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Písemná výwa k předloŽení cenové nabídky na realiz^ci akce

,, Dodávka 6 kusů notebooků pro distanční výuku"

Zadavatel Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Kapitána Jasioka
635150,735 64 Havířov-Prostřední Suchá si vyhrazuje právo:

. odmítnout předložené nabídky,

. zrušit zadání' zakénky,

' doplnit zadání zakázky,
. smlouvu neuzavÍit.

I. Předmět nabídkového řízení:

Předmětem nabídkového Ťízeníje"vyběr dodavatele na dodávku 6 kusů značkových notebooků dle
níŽe uvgdené'specifik4ce:

6 kusů značkoqých NTB 14"
o minimální frekvence CPU 2,6 GHz, TDP 25W, CPU Mark min. 4180,
o minimální 8GB RAM DDR4, 2400MHz,
o HDD Min. 256 GB SSD,
o display 14" IPS 16:9,l920x1080, Matrrý,
o integrovaná VGA, G3D Mark minimálně 920,
o rozhraní minimiílně 1 x HDMI, 1 x USB 2.0,2xUSB 3.0, lx USB-C, Jack Audio Combo 3,5,
. čtečka paměťových karet, Web kamera,
o konektivita WiFi 802.l1blgln/ac, Bluetooth v4.2,
o podsvícenáklávesnice, čtečkaotiskůprstů,
. oS nový, nepouŽitý operační systém (kde použití jiného operačního systému by znamenalo

dďší nríklady na související softwarové aplikace a školení uživatelů) v české lokalizaci a v
nejaktualnější verzi, jehož pravost je garantovaná a u vyrobce ověřitelná. Není nutné
přihlášení do domény,
provedení v hliníkovém šasi' max. 1,5 kg a

o zéruěru doba min. 24 měsíců.

o místo plnění: Střední škola" Havířov-Prostřední Suchá. příspěvková organizágel
Kapitána Jasioka 635/50. 735 64 Havířov-Prostřední Suchá a

o termín dodrání: do2.Il.2020.

II. Požadavkv stanovené pro zpracovatele nabídkv:
o Písemný náwh nabídky podepsaný osobou oprávněnou podepisovď.

o Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v ěeské
měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude

" obsahovat veš'leré náklady spojené s rcalizacípředmětu plnění této cenové nabídky.

. o Místo plnění: Střední šlrola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, KapiÍána
Jasioka 63 5 l 50, 7 3 5 64 Havířov-Prostřední Suchá.

o Dobaplnění: od ]4' l0. 2020 do 2]. 10. 2020.



o Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

III. Požadované dokladv:

Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikríní vztahujícího se předmětu tďo zakénky
(např. žirrnostenský list) a prosté kopie aktuálního qýpisu z obchodního rejstříku fie-li do tohoto
rejstříku uchazeč zapsán). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikaní na celý rozsah nabídky, musí
ptokézat oprávnění k podnikríní i subdodavatelé.

IV. Pokvnv Dro nakládání s nabídkou:

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím na adresu:

o Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá,

+j. ' Kapitána Jasiokn 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

. 'osobně 
np podatplnu školy nebo

o f eÍnailem sekretariat@stredniskola-sucha.cz. nejpozději dne 2l. l0.2020 do 12:00
hodin (doba plnění).

V Haví ově dne 14. 10. 2020


