Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov,
příspěvková organizace
třída Komenského 549/23
697 01 Kyjov
Kyjov dne 05. 12. 2018
Č. j. GZKy/1057/2018

Stanovení požadavků k vypracování cenové nabídky:
10 ks PC s monitory a 1 ks dataprojektor + plátno
Požadavky:


Vypracování kompletní cenové nabídky na 10 ks PC + monitor a 1 ks
dataprojektor + plátno do učebny J1.



Celková cena musí být vypočtena jako konečná a musí zahrnovat veškeré náklady na
provedení zakázky včetně dopravy, montáže a elektroinstalace s uvedením celkové ceny
bez DPH a s DPH.



Návrh smlouvy v případě nabídky nad 50.000,- Kč bez DPH.



Zadavatel si vyhrazuje právo realizace části zakázky, případně právo zakázku
nerealizovat.

 Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Drahomír Staněk, tel. 603 978 621.
 Technické parametry pro výběrové řízení jsou součástí přílohy.
Doručení cenových nabídek e-mailem na adresu: nozickova@gymkyjov.cz nejpozději
do středy 12. prosince 2018 do 12. hodin nebo osobně doručte na sekretariát školy
v 1. patře budovy, třída Komenského 549/23, Kyjov.
Termín realizace: do 27. prosince 2018

Mgr. Renáta Soukalová v. r.
ředitelka školy
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Příloha – technické parametry
10 KS POČÍTAČ + MONITOR














minimálně čtyřjádrový procesor – CPU benchmark minimálně 5000, obvyklé TPD<70 W (PassMark
– www.cpubenchmark.net)
operační paměť minimálně 8 GB
základní deska: min. 3 x audio jack, min. 4 x USB, Lan
grafická karta se 3 výstupy: VGA – k dataprojektoru, DVI, HDMI
SSD min. 128 GB
DVD/RW
1x čtečka paměťových karet
USB klávesnice a USB optická myš
MS Windows 10 Pro 1809 64-bit CZ
monitor 24“, 1920x1080, odezva max. 6 ms, DVI, HDMI
instalace softwaru: 7-zip (7–zip1805.exe), IrfanView (iview451_x64_setup.exe), čeština pro
IrfanView (irfanview_lang_czech.exe), VLC media player (vlc-3.0.4-win64.exe), Adobe Reader DC,
Google Chrome, MS Office 2013 Standard,
každý počítač má jedinečné SID

1 KS DATAPROJEKTOR + PLÁTNO DO UČEBNY J1
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technologie 3LCD
nativní rozlišení minimálně 1280 x 800 (WXGA)
svítivost minimálně 3 600 ANSI lumenů
kontrast minimálně 15 000:1
spotřeba maximálně 282 W
rozhraní minimálně: HDMI, VGA
kabel pro připojení k PC (délka podle konkrétní situace v učebně, typ podle volných konektorů
počítače))
životnost lampy minimálně 6 000 hodin, v režimu ECO minimálně 10 000 hodin
maximální hladina hluku v normálním režimu 37 dB, v úsporném režimu 28 dB
stropní držák (délka podle konkrétní situace v učebně), rozvody – zvážit možné použití původních
rozvodů v učebně – nutná prohlídka na místě
projekční plátno – roleta, úhlopříčka minimálně 106", poměr 16:10
instalace plátna a dataprojektoru i s napájením, zalištování rozvodů
obraz na plátně přes celou šířku plátna
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