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        V Jindřichově Hradci 2. 11. 2015  

 

 

 

  
Věc: Výzva k podání na veřejnou zakázku. 
 
 
 
   Nákup čtyř kusů počítačů a jednoho kusu dataprojektoru do tříd. 
 
 
1. Informace o druhu a předmětu zakázky:  
  
PC – třída: 4 ks  
Case  přední porty - min. 2x USB port + audio vstup + audio výstup 
procesor:    min. 4000 bodů v testu PassMark - CPU Mark, uvedený na této adrese 
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ) 
sloty na paměť: min. 2, celková možná velikost paměť min. 8 GB, typ: min. DDR3 
 Disk: 
velikost min. SSD 120 GB 
Grafická karta: 
min. 2 výstupy, paměť: min. 1 GB,  
pasivní chlazení, výstupy korespondují s data projektorem. 
zvuková karta: 
min. integrovaná na základní desce 
optická mechanika:  DVD-RW SATA 
zadní porty ze základní desky: 
min. 4x USB, min 1x USB 3.0 min. 1x audio vstup, min. 1x audio výstup, RJ-45 
síťová karta: LAN 10/100/1000 Mbps, musí být integrována na základní desce 
čtečka paměťových karet: musí obsahovat minimálně tyto karty: SD, microSD, CF, XD, MS, 
M2 
operační systém: Windows 8,1 Professional (64 bitová varianta) – licence pro školy 
kancelářský balík Microsoft Office 2013 - licence pro školy 
Záruka na celý komplet min. 2 roky, žádáme kompletní zprovoznění počítačové stanice, 
včetně zprovoznění cestovních profilů a integrování do školní sítě 
 
 
Příslušenství: 1 ks 
 Drátová optická myš 
 Drátová klávesnice s oddělenou numerickou částí, oboje připojené přes USB port 
Monitor LED: 
velikost displeje: 22 palce 
formát obrazu: 16:9 
jas: min. 250 cd/m2 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html


Doba odezvy: max. 5 ms 
konektory: HDMI,VGA 
propojovací kabel musí být kompatibilní s výstupem z grafické karty u počítače 
Záruka: 
 na celý komplet min. 2 roky se servisem v pracovní dny do 24 hodin od nahlášení poruchy 
 
Dataprojektor 1 ks: 
Systém projekce: 3LCD  Rozlišení: 1280 x 800 ( HD Ready) Jas: 3000 ANSI,  Kontrastní poměr: 
15000:1 
Pripojeni  HDMI, 
Požadujeme montáž data projektoru a propojení s PC, předpokládáme jeho umístění na 
strop na závěsný držák cca 1 – 1,5 m od stropu, ve vzdálenosti cca 3 – 3,5 od promítacího 
plátna.  
 
 
2. Náležitosti nabídky:  
- identifikační údaje uchazeče – název, adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail, bankovní spojení, 
atd. 
- doložit živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku – v kopiích 
- uvést záruční lhůtu díla v měsících 
-uvést nabídkovou cenu ve složení s DPH i bez DPH, předložit oceněný nabídkový rozpočet 
 
 
3. Podmínky zpracování nabídky:   
- zadavatel neposkytuje zálohu 
- sankce za nedodržení termínu dokončení a předání zakázky je 0,5% z celkové ceny zakázky 
bez DPH za každý započatý den prodlení 
- zvýšení nebo snížení ceny je možné pouze při zvýšení nebo snížení rozsahu zakázky mimo 
rámec zadávací dokumentace požadovaném zadavatelem 
-dodané zboží musí odpovídat platným ČSN, EN, popř. ISO, a dalším příslušným zákonům a 
vyhláškám 
- kritériem hodnocení je nabídková cena  
- nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
dokončením dodávky, včetně veškerých rizik a vlivů během realizace dodávky 
- nabídka včetně požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, 
nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu 
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek, výzvu zrušit, případně změnit 
rozsah zakázky 
 
4. Termín pro podání nabídky do 10 hodin dne 9. 11. 2015 na adresu:  lmozis@1zs.jhnet.cz. 
 
 
5. Termín realizace – dokončení prací do 30. 11. 2015.  
 
Za podání nabídky předem děkujeme.  
 
         Ing. Luděk Možíš, 
         ředitel školy 
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