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Příloha 
V Praze dne 8. 1. 2019 

Výzva k podání nabídky 
 
Vážení obchodní partneři, 
 
Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, příspěvková organizace 
zřízená HMP, jakožto zadavatel, zamýšlí pořízení 17 počítačů a jejich instalaci a umístění 
v učebně č. 302 a dalších 6 počítačů s instalací bez konkrétního umístění.  
 
Specifikace zakázky: 
 
17 ks počítač (16 žákovských a 1 učitelský) 

• CPU Intel Core i5-8400 (Procesor 6-Core, 2.8GHz (65W), Turboboost 4.0GHz, Intel 
UHD Graphics 630 (1050MHz), 9MB L3 cache, socket 1151, Coffee Lake, box chladič) 

• Paměť 8GB (1x8GB) DDR4 

• HDD 240 GB SSD s TRIM 

• Integrated 5.1 High Definition Audio 

• Gigabit Ethernet 

• Case Cooler Master Elite 342 USB 3.0 

• tichý zdroj 

• Klávesnice černá vhodná pro výuku psaní na PC (Logitech Keyboard K120 OEM 
CZ/SK), myš černá 

• OS Windows 10 Profesional 64bit CZ – DOEM (včetně instalace)  

• MS Office 2019 ProPlus 64bit CZ – v rámci SELECT (včetně instalace aktuální verze) 

• Záruka 5 let, s opravou následující pracovní den přímo ve škole 

• Kompletní instalace a zapojení vč. přidání do domény 
 
1 ks rozšíření učitelského počítače 

• Optická mechanika 16X DVD+/-RW Drive 

• Grafická karta pro připojení dataprojektoru 
 
6 ks počítačů 

• Intel Core i7-8700 

• Paměť 16GB (2x8GB) DDR4 

• SSD disk M.2, NVMe, TLC, min. 500GB 

• Integrated 5.1 High Definition Audio 

• Gigabit Ethernet 

• Case Cooler Master Elite 342 USB 3.0 

• tichý zdroj 

• Myš a klávesnice černé  

• OS Windows 10 Profesional 64bit CZ – DOEM (včetně instalace aktuální verze)  

• MS Office 2019 ProPlus 64bit CZ – v rámci SELECT (včetně instalace) 

• Záruka 5 let, s opravou následující pracovní den přímo ve škole 

• Kompletní instalace a zapojení vč. přidání do domény 

• Optická mechanika 16X DVD+/-RW Drive 
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Cenu uvádějte s DPH včetně všech vedlejších nákladů na úpravu, instalaci, umístění 

ve 3. patře budovy apod.  
Požadovaný termín dodání do 20. 2. 2019. Všechny součásti musí být neinvestiční! 
Lhůta pro předložení cenové nabídky je do 24. 1. 2019 do 14:00 hodin. Je možné ji zaslat 

e-mailem na centrální e-mailovou adresu školy info@oavin.cz, nebo ji doručit v listinné 
formě do sekretariátu školy, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2. Její nutnou součástí je 
následující tabulka: 

 

Firma   

Adresa   

Telefon  

E-mail    

Označení a bližší specifikace 
Cena  

bez DPH 
Cena  

s DPH 

23 ks počítač včetně 
instalace a rozšíření 
počítače (bez LCD 
monitorů) 

      

Případné další náklady      

Celkem   

Vybraný dodavatel je povinen doložit svoji kvalifikaci pro realizaci zakázky. 
Důsledkem nesplnění požadované kvalifikace je vyřazení takové nabídky či případného 
doplňování kvalifikace.  Zadavatel požaduje minimálně prokázání splnění: 

- základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu (postačuje čestným 
prohlášením) a 

- profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné  
evidence a doklad o oprávnění k podnikání). 
Vybraný dodavatel přeloží do 3 dnů po vyhlášení výsledků a výzvě zadavatele návrh 

smlouvy na zakázku v editovatelné formě (např. formátu doc, docx), její součástí bude 
ujednání o zveřejnění této smlouvy „Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zajistí Obchodní akademie Vinohradská (objednatel).“ 

Veškeré požadavky stanovené v zadávacích podmínkách týkající se vlastního plnění 
zakázky je třeba zahrnout do obchodních (smluvních) podmínek tak, aby byly nedílnou 
součástí smluvního vztahu. 

Škola neposkytuje zálohu, fakturace bude provedena po dodání počítačů. 
Škola si vyhrazuje právo jednotlivé části zakázky pořídit od různých dodavatelů, nebo 

zrušit výzvu k předložení cenové nabídky, a to kdykoliv během výběrového řízení bez udání 
důvodu. 

 
 
 S pozdravem 
 RNDr. Milan Macek, CSc. 
 ředitel 
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