
 

Dopl ující informace k ve ejné zakázce 

 

Název programu:  
Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost 

Registra ní íslo 
projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0026 

Název projektu Výuka matematiky v 21. století na st edních školách 
technického sm ru 

Název zakázky: Dodávka hardwarového a softwarového vybavení 

Datum vyhlášení 
zakázky: 29. 03. 2012 

Název zadavatele: St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, 
Resslova 2 

Sídlo zadavatele: Resslova 1579/2, 372 11  eské Bud jovice 

 zadavatele:  600 76 089 

Osoba oprávn ná 
jednat jménem 
zadavatele/ kontaktní 
osoba:  

RNDr. Vladimír Kostka 
tel.: 387 001 415 
e-mail: reditel@stavarna.eu  

 



 

Vážení,  
vzhledem k tomu, že dne 03. 04. 2012 byly zadavateli kladeny telefonické dotazy na 
up esn ní technických parametr  výb rového ízení „Dodávka hardwarového 
a softwarového vybavení“ zasíláme Vám na v domí požadovanou informaci. 
 
Dopl ující informace k podmínkám výb rového ízení: 
 
Dopln ní minimálních požadavk  k notebook m: 
 
Záruka je požadována v délce min. 24 m síc . 
 
Minimální požadavky k sw: 
 

edinstalovaná trvalá licence OS, kompatibilního se stávajícím vybavení školy – MS 
Windows 7 profi 64 bit. 
Nejnov jší balík kancelá ského programu Office ve verzi standard - trvalé licence 
nevázané na hardware z multilicen ního programu pro školy. 
 
Dopln ní minimálních požadavk  k dataprojektoru: 
 
Digitální projektor s nativním rozlišením minimáln  1280*800, jas minimáln  2500 
ANSI lumens, kontrast minimáln  5000:1, životnost lampy minimáln  5000 hodin. 
Doprava a instalace AV techniky ve škole. Jako sou ást instalace je požadováno: 
instalace držáku projektoru pro p ední projekci, kabeláž, provedení v elektroinstala ních 
lištách na st nu, p izp sobení promítaného obrazu na plochu tabule, zapojení a nastavení 
dataprojektoru k p ipravenému pc/ntb, prodlužovací p ívod, pou ení obsluhy, p edvedení 
funk nosti a hrubý úklid po instalaci. 
Stropní držák pro projektor. 
Záruka je požadována v délce min. 24 m síc . 
 
Dopln ní minimálních požadavk  k projek nímu plátnu: 
 
Projek ní plocha s rozm ry min. 2 x 2 m stahovací (roletové provedení). 
Doprava a instalace AV techniky ve škole, p edvedení funk nosti a hrubý úklid po 
instalaci. 
Záruka je požadována v délce min. 24 m síc . 
 
Up esn ní hodnotících kritérií: 
 
Každá nabídka bude bodov  ohodnocena v rozmezí 0 – 100 bod . Jako nejvýhodn jší 
nabídka bude vybrána ta, která získá nejvyšší po et bod . 
 
Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií a vah: 
 
Nabídková cena 80% (za toto kritérium lze získat max. 80 bod ): 



Hodnotí se výše nabídkové ceny bez DPH v K . Nejvýhodn jší nabídkou je nejnižší 
nabídková cena. Bodové ohodnocení bude p id leno podle vzorce 
po et bod  = 80 * nejnižší_nabídka / nabídka_uchaze e 
 
Technické parametry 20% (za toto kritérium lze získat max. 20 bod ): 
Nabídka musí spl ovat minimální požadavky. 
Dále se samostatn  hodnotí nabídnutý procesor ntb, opera ní pam  ntb, pevný disk ntb, 
a záru ní doba ntb. 
V každém z t chto 4 kritérií obdrží 5 bod  nabídka posouzená jako nejvýhodn jší, ostatní 
nabídky obdrží bodové hodnocení úm rn  k nejvýhodn jší nabídce. Celkový po et bod  
v tomto kritériu je dán sou tem t chto ty  bodových hodnocení. 
 
V eských Bud jovicích dne 04. 04. 2012 
 
 
 
 
 
 RNDr. Vladimír Kostka 
 editel 

 


