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Výzva k podání nabídek 
 

Název programu: Opera�ní program Vzd�lávání pro konkurenceschopnost 
Registra�ní �íslo projektu: CZ.1.07/1.3.10/02.0062 
Název projektu: Užití multimédií na základních a st�edních školách 
Název zakázky: Po�íta�ové vybavení 
P�edm�t zakázky: dodávka 11 po�íta�� a 5 notebook� 
Datum vyhlášení zakázky: 7. kv�tna 2010 
Název zadavatele: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 
Sídlo zadavatele: Žižkova 55, 616 00 Brno 
Osoba oprávn�ná jednat 
jménem zadavatele 

Petr Kova� 
kovac@gml.cz, tel.: 549 122 063 

I� zadavatele: 00559008 
DI� zadavatele: CZ00559008 
Kontaktní osoba zadavatele: Roman Podlena 

podlena@gml.cz, tel.: 549 122 031, 777 085 089 
Lh�ta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukon�ení 
p�íjmu, v�. �asu) 

Zahájení: 8. kv�tna 2010 
Ukon�ení: 17. kv�tna 2010, 24:00 

Popis p�edm�tu zakázky: Po�íta�ové vybavení – viz samostatná tabulka níže 
P�edpokládaná hodnota 
zakázky v K�1: 

268 000 K� (321 600 K� v�etn� DPH) 

Typ zakázky2 Zakázka malého rozsahu, nejedná se o zadávací �ízení dle 
zákona 137/2006 Sb. 

Lh�ta dodání kv�ten 2010 
Místa dodání/p�evzetí 
nabídky: 

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 
Žižkova 55, 616 00 Brno 

Hodnotící kritéria: � kompletnost dodávky, kvalita zboží, výkonost (50 %) 
� cena (30 %) 
� záruka, servis (20 %) 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchaze�e: 

Uchaze� ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve v�ci zakázky, 
její telefon a e-mailovou adresu. 

Další podmínky pro pln�ní 
zakázky:* 

V nabídce specifikujte co nejp�esn�ji veškeré parametry 
nabídky, zvlášt� ty, které jsou vypsány v níže uvedené 
tabulce „Požadované zboží“. 
Uve�te celkovou cenu dodávky v�etn� DPH. 
Nabídky podávejte v �eském jazyce. 
Zadavatel požaduje prokázání spln�ní kvalifika�ních 
p�edpoklad� (výpis z OR ne starší 90 dn�). 
Zadavatel je oprávn�n výb�rové �ízení kdykoli zrušit. 

 

                                                
1 Uve�te hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
2 Uve�te, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní �i malého rozsahu. 
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Požadované zboží: 
zboží specifikace po�et ks 

po�íta� 

� sk�í�: s kvalitním rozložením komponent (p�ístup, 
chlazení) 

� sk�í�: USB a Firewire zep�edu shora (nebo alespo� 
naho�e) 

� sk�í�: za posuvným krytem, p�ípadn� voln� p�ístupné, ne 
za otvíracím krytem 

� procesor alespo� dvoujádrový, passmark min. 1990 
� RAM 4 GB 
� HDD min. 320 GB, SATA II, 7200 rpm 
� grafická karta s vlastní pam�tí min. 512 MB (ATI/nVidia) 
� DVD vypalova�ka + vypalovací software 
� �te�ka karet všech b�žných typ�, zvlášt� SDHC 
� zvuková karta (m�že být integrovaná), nejlépe 24bitová 
� sí�ová karta 1 Gbps 
� opera�ní systém Windows 7 Professional 64b 
� LCD monitor 22“, DVI, rozlišení 1680�1050, úhly 

náhledu min. 170°/170° 
� klávesnice 
� myš laserová 
� náhlavní souprava (sluchátka, mikrofony) 
� záruka min. 3 roky 
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po�íta� 
viz výše, navíc: 
� BD mechanika vypalovací 
� zvuková karta externí 24bitová min. 5.1 (nap�. Creative) 
� reproduktory 5.1 (namísto náhlavní soupravy) 
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notebook 

� display 17,4“, antireflexní, matný 
� min. rozlišení WXGA+ (1440�900) 
� procesor dvoujádrový, passmark min. 1444 
� RAM min. 2 GB (jeden modul) 
� HDD min. 250 GB, SATA II, 7200 rpm 
� grafická karta s pam�tí min. 512 MB 
� touchpad 
� DVD vypalova�ka 
� zvuková karta integrovaná 
� sí�ová karta 1 Gbps, WiFi, BlueTooth 
� 6x USB 
� �te�ka karet 
� opera�ní systém Windows 7 
� myš laserová 
� preferujeme nižší váhu, max. 3,1 kg 
� obal na p�enášení (taška nebo batoh, možno kombinovat) 
� záruka min. 3 roky 
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náhradní baterie 

 
� k výše požadovaným notebook�m celkem jen 1 baterie 
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       zpracoval Roman Podlena 
 
       Gymnázium Matyáše Lercha Brno 


