
 

 

Stránka 1 z 4 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k veřejné zakázce „Dodávka technického vybavení“ 

 

pro projekt 

„EU peníze školám“ 

 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0981 

 

 

  

 

 

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, 
Lerchova 63, 602 00 Brno  

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Mgr. Libor Marek, zástupce ředitele, tel. 724 225 435, 

marek@cmsps.cz  
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1. Vymezení předmětu zakázky (dodávky): 

 

25 ks PC     

Požadavky: 

CPU: benchmark min. 2600 (PassMark www.cpubenchmark.net), operační paměť min. 4 GB RAM, 

pevný disk 320 GB a více, DVD vypalovačka, operační systém 32/64-bit Microsoft Windows 7* 

vhodný pro počítačovou síť a zařazení do domény (vhodná je zvýhodněná licence pro školy), přední 

audio a USB panel, grafická karta může být integrovaná s možností připojení dvou monitorů (nutný 

DVI výstup), typ skříně tower (micro, middle). Počítač bude vyroben renomovaným výrobcem, který 

garantuje kvalitu zboží (nesmí to být od uchazeče počítač na zakázku složený se samostatně 

zakoupenými komponentami) a záruční servis (nesmí to být od uchazeče počítač na zakázku složený 

se samostatně zakoupenými komponentami). 

 

6 ks Notebook     

Požadavky: 

dostatečný výkon procesoru pro chod výukových programů a softwaru (kancelářských a 

multimediálních aplikací). Operační systém 32/64-bit Microsoft Windows 7 * - vhodný pro 

počítačovou síť a zařazení do domény (vhodná je zvýhodněná licence pro školy). Velikost notebooku 

15" až 15.6“, DVD vypalovačka, operační paměť min. 3GB RAM, pevný disk o velikosti 320 GB a více, 

numerická klávesnice, výdrž baterie 4 hodiny a více. Dodané příslušenství k notebooku: brašna, 

optická myš. Notebook bude vyroben renomovaným výrobcem, který garantuje kvalitu zboží (nesmí 

to být od uchazeče počítač na zakázku složený se samostatně zakoupenými komponentami) a záruční 

servis (nesmí to být od uchazeče počítač na zakázku složený se samostatně 

zakoupenými komponentami). 

2 ks Ultrabook 
Požadavky: 
Operační systém 32/64-bit Microsoft Windows *  - vhodný pro zařazení do domény. Velikost 
notebooku max. 14", DVD vypalovačka, operační paměť min. 4GB RAM, min. 32GB SSD + min. 320GB. 
Dodané příslušenství k notebooku: brašna, optická myš. 
 
2 ks Tablet PC + 2ks pouzdro na tablet + 2ks microSD karta (16GB) 
Požadavky: 
7-8" IPS dotykový kapacitní display, rozlišení minimálně 1024 x 600 px, vícejádrový procesor, min 1GB 

operační paměti, min. 4GB interní paměti, rozšiřitelný microSD kartou, 1 x výstup pro sluchátka   

6 ks Projektor 

Požadavky: 

DLP dataprojektor s běžnou projekční vzdáleností, rozlišení XGA, nativní rozlišení 16:9 nebo 16:10, 

min. 3000 ANSI Lumenů ve standardním režimu, min. životnost 3000 hodin životnosti lampy ve 
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standardním režimu, dálkové ovládání včetně baterií, D-sub a HDMI vstup, české menu, možnost 

zavěšení na stropní držák  

3 ks Stropní držák na projektor + 3 ks VGA kabel + 3 ks Roletové plátno pro zavěšení na zeď  

Požadavky: 

stropní držák určený k zavěšení nabídnutého typu projektoru, VGA kabel pro propojení PC a 

projektoru, roletové plátno 16:9 nebo 16:10 (podle typu nabídnutého projektoru) s delší stranou 

210-225 cm  

3 ks Repro vhodné pro zavěšení na zeď 

Požadavky: 

Minimální výkon reproduktorů celkový (W): 20 

 

1 ks Externí disk 

Požadavky: 

USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0), 2.5", 2000GB 

1 ks Digitální diktafon 

Požadavky: 

uklání nahrávky do MP3, min. 2GB úložného prostoru, možnost připojení mikrofonu 

3 ks práce na propojení (PC – Projektor – Repro – Stropní držák pro projektor – Plátno) 

33 ks Licence  MS Office 2013 stand. (vhodná je zvýhodněná licence pro školy) 

33 ks práce na PC/noteboocích  

Požadavky: 

Nainstalování počítačů/notebooků (seznam požadovaných úkonů): 

Instalace operačního systému Windows 
Instalace MS Office 2013 
Aktivace Windows a MS Office 
Instalace ovladačů a všech dostupných aktualizací 
Přemístění PC do místa určení (20PC nutno umístit do učebny PC) 
Vybalení PC z krabic 
Manipulace s obalovým materiálem 
Doprava instalačního týmu 

 
*Poznámka: 
Zadavatel si vyhrazuje právo stanovit výrobce operačního systému z důvodu ochrany předešlých 
vynaložených investic do výbavy školy (zakoupený software, jako jsou např. výukové programy aj.). 
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2. Způsob hodnocení nabídky 

Jediným kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise bude hodnotit všechny v řádné lhůtě 

doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se 

zadávacími podmínkami. Nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

Nejvýhodnější nabídka je taková nabídka, která má nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

Další podrobností jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky, která je součástí této dokumentace. 

 

 

V Brně 9. července 2013   

 Ing., Mgr.  Jiří Haičman    

         ředitel školy 


