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Výzva k podání nabídky na dodávku ICT techniky 

 
V souladu s ustanovením Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 
organizacemi č. 6/2020/PO a podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jsem rozhodla o vypsání veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky s názvem 
 

Dodávka ICT techniky 

 
s maximální předpokládanou hodnotou veřejné zakázky ve výši 250 000 Kč bez DPH. 
 
Předmět zakázky Dodání 20 ks notebooků 
 
Zadavatel: Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace, 

690 03, Břeclav 
IČ: 60680539 
DIČ: CZ60680539 
Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Minaříková, ředitelka školy 
 minarikova@zsjnohace.cz 
 tel.: +420 777 104 959 
 
Místo podání nabídek: sídlo školy, budova školy, ředitelna 
Datum zveřejnění: 15. 08. 2022 
Termín odevzdání nabídek: 25. 08. 2022 

Nabídky budou doručeny na určené místo nejpozději do 10.00 hodin 
v zalepené obálce. Na obálce bude napsáno: „Neotevírat – nabídka na 

dodání ICT“ 
Kritéria: Cena 100% 
Popis předmětu zakázky: 20 ks notebooků dle technické specifikace viz příloha č. 1 
Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč 
Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 
Lhůta dodání: do 10 dní od podpisu kupní smlouvy 
Místo dodání: Základní škola Jana Noháče, Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace, 

690 03, Břeclav 
Informace o výsledku: nejpozději do 31. 8. 2022 do 12.00 hodin 
Požadavky na písemnou formu nabídky: 
 Nabídka musí být zadavateli podána pouze v písemné formě v českém 

jazyce. Součástí nabídky bude návrh Smlouvy o dílo. 
 Požadavek na písemnou formu je považován za splnění, pokud je nabídka 

podepsána osobou oprávněnou jménem uchazeče. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadání bez udání důvodu. 
 
 
Přílohy: 
1. Technická specifikace 
2. Čestné prohlášení a pravdivosti údajů 

3. Identifikační údaje uchazeče 

 

 

V Břeclavi 15. 8. 2022      Mgr. Marcela Minaříková 

       ředitelka školy 
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