AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM
škola hlavního města Prahy

Štěpánská 22, 110 00 Praha 1
tel.: 221 421 931, fax: 221 421 957

www.agstepanska.cz

e-mail : agstepanska@agstepanska.cz

číslo zakázky: IVT 07/2020
V Praze dne 15. 10. 2020

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / VÝZVA
Akademické gymnázium vyhlašuje dle ustanovení Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
(dále jen „ZVZ“) výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
Dodání 16 ks PC a 16 ks monitorů do učebny č. 315 (učebna AVT) pro Akademické gymnázium,
Štěpánská 22, Praha 1, 110 00.
dále jen „zakázka“.
Zadavatel:
Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Štěpánská 22, Praha 1, 110 00
IČO: 708 72 503
Telefon: 221 421 931
Kontaktní osoba za AG:
Mgr. Tomáš Raja, Ph.D., tel.: 221 421 936, 737 284 750, e-mail: tomas.raja@agstepanska.cz
Předmět zakázky:
 Dodávka 15 ks PC stanic + 1 ks PC učitelská stanice.
 Všech 15 PC studentských stanic budou identické konfigurace:
Minimální konfigurace studentských stanic:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

CPU: AMD Ryzen 7 3700X, příp. alternativa
MB: MSI X570-A PRO - AMD X570, příp. alternativa
RAM: HyperX Fury Black 32GB (2x16GB) DDR4 3733, příp. alternativa
SSD: WD Black SN750, M.2 - 1TB, příp. alternativa
HDD: WD Blue (EZRZ), 3,5" - 4TB, příp. alternativa
grafická karta MSI GeForce RTX 2060 VENTUS XS 6G OC, příp. alternativa
DVD/RW
Zdroj: Seasonic Focus Gold - 650W, příp. alternativa
Skříň: SilentiumPC Signum SG1M, příp. alternativa
Sada klávesnice a myši, černá barva
OEM WIN 10 Pro 64-bit CZ DVD

 1 ks PC učitelská stanice
Minimální konfigurace učitelské stanice
− Sestava odpovídá studentské stanici doplněné o zvukovou kartu
− Externí zvuková karta Creative Sound Blaster X7 nebo Audioquest DragonFly Red, příp. alternativa

 16 ks monitorů
Minimální parametry monitorů
−

27´´ LCD monitor Full HD 1920 × 1080, HDMI 2, VGA

Podmínky poptávkového řízení:
Uchazeč musí předložit cenovou nabídku do: 02. 11. 2020.
Nabídková cena musí obsahovat cenu 1ks PC studentského bez DPH, cenu 1ks PC studentského s DPH,
cenu 1ks PC učitelského bez DPH, cenu 1ks PC učitelského s DPH a celkovou cenu zakázky s DPH včetně
dopravy.
Způsob hodnocení a požadovaný obsah nabídky:
• výše nabídkové ceny (hodnocena bude celková nabídková cena s DPH),
• další poskytnuté služby v rámci ceny,
• dodání na adresu sídla školy,
• záruční lhůta.
Požadavky na zpracování nabídky a platební podmínky:
 Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce a doručena v 1 originále.
 Nabídky, jejichž obsah nebude odpovídat požadované struktuře, nebo ty, které nesplní některou z dalších
podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci, budou z poptávkového řízení vyloučeny.
Místo a čas podání nabídky:
• Lhůta pro podání nabídek končí dnem 02. 11. 2020. Za podání nabídky se považuje její doručení
zadavateli nikoli její odeslání. Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce v
jednom vyhotovení a zaslána poštou nebo předána osobně v kanceláři školy v uzavřené obálce zřetelně
označené nápisem „Dodání 16 ks PC do učebny č. 315 (učebna AVT) pro Akademické gymnázium,
Štěpánská 22, Praha 1, 110 00 - „NEOTVÍRAT!“.
 Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do poptávkového řízení zařazeny.
 Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese: Akademické gymnázium, Štěpánská 22,
Praha 1.
Povinný obsah nabídky – prokázání kvalifikace:
Kopie příslušeného oprávnění k podnikání v předmětném oboru.
Platební podmínky:
Úhrada za dodané zboží bude provedena po jeho převzetí objednatelem. Splatnost faktury je 14 dní.
Práva zadavatele a další podmínky:
 Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné
nároky.
 Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky.
 Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu poptávkového řízení.
 Zadavatel má právo zrušit poptávkové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout.

PaedDr. Milan Štěrba, v. r.
ředitel AG

