SOUHLAS RADY MĚSTA

se zadáním zakázky v rozsahu od 200 000 Kč bez DPH do 2 000 000 Kč
bez DPH u dodávek a služeb, resp. do 6 000 000 Kč bez DPH u stavebních
prací odlišně od směrnice
Název zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu – „ICT vybavení pro zajištění distanční výuky
v ZŠ a MŠ Zákupy“
Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace
Navrhovaný způsob zadání zakázky:
Zadání jednomu dodavateli: TrollComputers s.r.o., U Vodního hradu 1394/28, 472 01
Česká Lípa, IČ: 22799389
Zdůvodnění odlišného postupu zadání:
Vláda ČR rozhodla, že od 1. září 2020 se vzdělávání žáků vrací zpátky k prezenční formě.
V případech, kdy bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny žáků alespoň jedné třídy ve škole,
bude povinný distanční způsob vzdělávání. V rámci přípravy na realizaci distanční výuky
poskytuje MŠMT ČR školám finanční dotaci na pořízení ICT vybavení. Pro ZŠ a MŠ Zákupy byla vyčleněna částka 472 724,-Kč.
Mimořádné finance na ICT vybavení – tyto prostředky jsou určeny pouze pro veřejné základní školy. Při pořizování učebních pomůcek je třeba postupovat podle zákona o zadávání
veřejných zakázek a podle vnitřních předpisů příslušné organizace. Pokud však zřizovatel nad
rámec zákona stanovil organizaci přísnější postup, doporučuje se postup se zřizovatelem konzultovat. Finanční prostředky budou poskytnuty na náklady vzniklé od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2020.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci je velmi žádoucí, aby škola byla na distanční
výuku připravena co nejdříve a nemusela se zdržovat zdlouhavým výběrovým řízením.
Zároveň bude velmi vhodné, když pořízený HW a SW bude kompatibilní se zařízeními ve
škole a proto bychom jej objednali přímo u námi prověřeného dodavatele, za ceny obvyklé.
S dodavatelem bude uzavřena smlouva.
Jedná se o toto IT vybavení:
18 x Acer Acer TravelMate P2, notebook
18 x Acer rozšíření záruky na 36 měsíců
10 x Acer TravelMate Spin B3, notebook
1 x nabíjecí základna, box pro 10 notebooků
1 x Microsoft 365 A3 pro 25 učitelů/1 rok
1 x Smart výukový sw pro 23 učitelů
Celkem

cena bez DPH
211 104,16 200,102 400,8 252,40 800,13 800,392 556,-

cena s DPH
255 435, 84
19 602,00
123 904,00
9 984, 92
49 368,00
16 698,00
474 992,76

Z výše uvedených důvodů souhlasím se zadáním této zakázky způsobem odlišným
od stanovené metodiky.
V Zákupech dne 21. 9. 2020
Digitálně podepsal
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Starosta města

Schváleno radou města Zákupy dne 16. 9. 2020 pod číslem usnesení 340/2020/RM.

