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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

31. Rady města
konané dne 21.9.2020

VZ "Dodávka výpočetní techniky pro základní školy v Novém Městě na Moravě"

Je předkládán návrh na schválení výběrového řízení na nákup počítačů pro I. a II.ZŠ pro zlepšení podmínek on-
line výuky. Fin. krytí by mělo být poskytnuto ze státního rozpočtu. Dle předpokládané  hodnoty ve výši cca. 1
170 000 Kč bez DPH se jedná o zakázku malého rozsahu, kterou budou realizovat příspěvkové organizace I. a
II. ZŠ.

směrnice města č. 1/2018 určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

I. Rada města souhlasí
se zahájením výběrového řízení "Dodávka výpočetní techniky pro základní školy v Novém Městě na
Moravě" ze strany příspěvkových organizací Základní školy Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860,
Nové Město na Moravě a Základní školy Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na
Moravě
- dle předloženého návrhu zadávacích a obchodních podmínek uvedených v přílohách
- s oslovením dodavatelů určených k oslovení pro podání nabídek uvedených v příloze

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Zbyněk Grepl

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření:

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10
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Text důvodové zprávy:  
 
V důsledku epidemie COVID 19 poslanecká sněmovna požádala vládu o
zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení
technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v
případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku
školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat
vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do
online výuky.
Návrh stanoví normativní částku na 1 učitele základní školy zřizované
územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí ve výši 20
tis. Kč.~~
MŠMT o tyto prostředky navýší rozpis rozpočtu na jednotlivé kraje a určí
výši prostředků pro každou konkrétní základní školu zřizovanou krajem,
obcí nebo svazkem obcí.
 
V souladu s výše uvedeným předkládáme návrh zadávacích a obchodních
podmínek výběrového řízení na nákup výpočetní techniky pro základní
školy.
předpokládaný termín zahájení:  22.9.2020
předpokládaný termín uzavření smluv: 5.10.2020
termín dodávky počítačů: říjen/listopad 2020
předpokládaná hodnota VZ:.cca 1 170 000 Kč bez DPH, z toho I.ZŠ: 620
000 Kč bez DPH, II.ZŠ: cca 550 000 Kč bez DPH
 
 
 

Materiál obsahuje: Příloha - návrh dodavatelů určených k oslovení (Veřejná) 
Příloha - zadávací podmínky (Veřejná) 
Příloha - tech specifikace I.ZŠ (Veřejná) 
Příloha - obchodní podmínky (Veřejná) 

Materiál projednán:

Přizváni:
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