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Vážení,  
vzhledem k tomu, že dne 03. 04. 2012 byly zadavateli kladeny telefonické dotazy na up esn ní 
technických parametr  výb rového ízení „Dodávka sw a hw vybavení pro šablony“ zasíláme 
Vám na v domí požadovanou informaci. 
 
Dopl ující informace k podmínkám výb rového ízení: 
 
Minimální požadovaná konfigurace PC: 
 
Po íta  s minimáln  ty jádrovým procesorem, samostatnou grafickou  kartou  s  min.  1  GB 
pam ti, p íp. DVI extenderem,  s min 4 GB opera ní pam ti (RAM), s min. 500 GB HDD, s min. 
mechanikou DVD, se sí ovou kartou a trvalou licencí OS, který je možné p ipojit do domény 
v jeho nejnov jší verzi, kompatibilního se stávajícím vybavením školy - MS Windows 7 profi 
64bit. 
Záruka je požadována v délce minimáln  24 m síc . 
Dále je požadováno: 

- doprava a instalace ve škole obsahující zapojení na míst  k tomu ur eném v etn  
dodávaných periferií, prvotní spušt ní, ov ení funk nosti a p edání esky psaných 
návod  k dodávanému hardware i software. Sou ástí bude pot ebná kabeláž a zapojení 
do p ipravené sít . 

- edinstalace opera ního systému, instalace kancelá ského balíku z multilicen ního 
programu pro školy umož ující aktivaci pomocí jediného multilicen ního klí e. 

- nová optická myš 
- nová CZ klávesnice 

 
Minimální požadavky ke kancelá skému sw: 
 
Nejnov jší balík kancelá ského programu Office ve verzi standard - trvalé licence nevázané na 
hardware z multilicen ního programu pro školy. 
 
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, grafická karta (v . pam ti), opera ní pam  
a záru ní doba. 



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 

 


