
 

 

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 

Název zakázky: Mobilní PC učebna v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm 

Obecné informace:  

Mobilní PC učebna bude sloužit v rámci naplňování koncepce informačního vzdělávání 

uživatelů (IVU)  v Měk Rožnov pro žáky základních a středních škol v Rožnově pod 

Radhoštěm. Náplní tohoto projektu je praktické vzdělávání žáků v  oblasti informační a 

mediální gramotnosti i tradiční literární besedy.  

Mobilní PC učebna se bude sestavovat z 9 ks notebooků a 3 ks tabletů. Součástí 

dodávky jsou také brašny, obaly. 

Technické požadavky notebook:  

 OS Win 10 Pro 

 8 GB RAM, SSD (min 512GB) 

 Full HD displej ( min 15.6") 

 Výstup HDMI, USB type 2.0 (3.0) (min 3x), RJ-45, Webkamera, Numerická 

klávesnice 

 Antivirus, Myš, Brašna 

Technické požadavky tabletu: 

 displej min 10,1“ 

 min 4 GB RAM, interní paměť 64 GB 

 wi–fi, bluetooth, webkamera 

 obal na tablet 

Cena : 

 Celková cena zakázky nesmí přesáhnout 152 000,- vč. DPH (tj.120 080,- bez DPH) a je 

cenou konečnou včetně všech komponentů a příslušeství 

 Zpracování nabídky: 

 Nabídka musí obsahovat relevantní technické parametry 

 Uvedení koncové ceny vč. DPH 

 Uvedení záruky v měsících, případně jakým způsobem jsou záruční opravy realizovány 

(např. on-site atp.) 



 

 

 Uvedení závazného termínu dodání předmětu zakázky (nejpozději polovina srpna 2021) 

 Výběrový seznam referencí realizovaných dodávek tohoto charakteru  

Lhůta pro nabídky : 

 do čtvrtku 22. 7.2021, 12:00 hodin 

Kritéria pro hodnocení nabídky: 

 Cena ( 50% ) 

 Technické parametry, kvalita a podmínky záruky, termín dodání ( 40% ) 

 Serióznost a zkušenosti dodavatele ( 10% ) 

Vyhodnocení nabídek: 

 Uchazeči budou o výsledku výzvy informováni nejpozději do 27.7.2021 

 S vítězným uchazečem bude sepsána kupní smlouva 

 Zadavatel si vyhrazuje právo měnit či rušit zakázku nebo odmítnout všechny nabídky 

bez uvedení důvodu. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele bez udání důvodu.  

Příjem nabídek: 

vypracované nabídky zasílejte elektronicky na adresu pastorek@knir.cz, jako předmět 

zprávy uveďte Mobilní PC učebna v Městské knihovně Rožnov pod Radhoštěm. 

Doplňující informace poskytuje p. Lukáš Pastorek (pastorek@knir.cz), tel. 571 654 

747. 

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm 13. 7. 2021                     
 

 

 

 

 

 


