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Věc: výzva k podání cenové nabídky
Obracím se na Vás se žádostí o vypracování cenové nabídky na dodávku, montáž a
zprovoznění interaktivních zařízení do učeben dle specifikací uvedených v příloze. Ceny
uvádějte bez DPH a s DPH. Na zalepenou obálku se zaslanou nabídkou napište „Výběrové
řízení – Interaktivní zařízení 2021“. Termín realizace je do 16. 3. 2021.
Cenovou nabídku s nadepsanou obálkou a uvedením Vaší mailové adresy nebo datové
schránky doručte na adresu školy VOŠ a SPŠE F. Křižíka, Na Příkopě 16, 110 00 Praha 1 nebo
osobně do kanceláře školy nejpozději do čtvrtka 21. 1. 2021 do 14.00 hod. Ceny uvádějte bez
DPH a s DPH, jsme plátci DPH.
Pro hodnocení nabídek jsou stanovena následující kritéria:


splnění specifikací a dalších požadavků uvedených v příloze této výzvy



nabídková cena

Výsledek výběrového řízení Vám bude sdělen elektronicky nejpozději v pátek 22. 1. 2021.
Bližší informace a údaje o zakázce je možné získat od Ing. Miloše Kodada:
e-mail: milos.kodad@skolakrizik.cz

tel. 778 736 240

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění podmínek výzvy v průběhu
lhůty pro podání nabídek, právo popřípadě nevybrat žádného z uchazečů, nebo vybrat dva různé
dodavatele na jednotlivé technologie, eventuálně zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodů.

Ing. Miloš Kodad
ředitel školy
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Příloha k veřejné zakázce – Interaktivní zařízení 2021
Interaktivní dotykový displej
3x
Interaktivní dotykový displej s uhlopříčkou min. 75“ s kompletním příslušenstvím (kabely,
minimálně 2 pera, držák, sw. Smart notebook) v četně montáže a zapojení

Interaktivní dotykový projektor s ultrakrátkou projekcí + keramická
tabule
3x

ultrakrátký projektor, laser, uhlopříčka 100“, min. Full HD, 3500lm, 20000hod

3x

keramická tabule jednoduchá pevná, projekční plocha 100“, 240 x 150 cm (projekce + fix)

včetně sw., montáže a zapojení
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