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Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace 

 

 

Název zakázky: Dodávka technického a programového vybavení počítačové 

učebny 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Předmětem výběrového řízení je dodávka 33 počítačů 

včetně programového vybavení do počítačové učebny č. 17 

v budově Velkomoravská 13. 

Datum vyhlášení zakázky: 21.10.2016 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková 

organizace 

Sídlo zadavatele: Legionářů 1, 695 11 Hodonín 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Jan Marenčík 

tel. 518342559,702026828 

e-mail: marencik@goah.cz 

IČ zadavatele: 00559130 

DIČ zadavatele: Nejsme plátci DPH 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Ing. Petr Polách 

Tel.: 518 351 172 

e-mail: polach@goah.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Termín zveřejnění výzvy: 21.10.2016 

Počátek lhůty pro podání nabídek: 24.10.2016 

Konec lhůty pro podání nabídek: 7.11.2016  v 12.00 hod 

Rozhodující je datum a čas fyzického přijetí nabídky 

podatelnou zadavatele – kancelář školy Velkomoravská 13. 

Nabídky přijaté po uvedeném termínu budou vyřazeny. 

Popis předmětu zakázky: Předmětem výběrového řízení bude dodávka technického a 

programového vybavení, které bude zakoupeno pro potřeby 

výuky. Jeho specifikace je uvedena níže v příloze. Součástí 

zakázky je doprava, instalace, konfigurace operačního 

systému a požadovaného software včetně integrace nových 

PC do sítě školy. Všechna zařízení a vybavení musí 

splňovat normy platné pro provoz těchto zařízení v ČR. 

Záruční doba u položek, kde není stanovena jinak, je 

stanovena minimálně na 2 roky.  

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

Maximální cena 490.000 Kč bez DPH 21 % 

To je : 592.900 Kč s DPH 

Typ zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu 

Lhůta a místo dodání 

(zpracování zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání zakázky 

Lhůta dodání: nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

Místo dodání: Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, 

pracoviště Velkomoravská 13,  695 11 Hodonín 

Místa dodání/převzetí nabídky: Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky Hodonín,  

pracoviště Velkomoravská 13,  695 11 Hodonín 

Hodnotící kritéria: Nabídková cena – váha 100 % 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 

137/2006 sb.: 

1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 



2/5 

 

zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán (ne starší než 90 kalendářních dnů). 

2. Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

3. Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na 

pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele 

4. Čestné prohlášení uchazeče, že splňuje základní 

kvalifikační předpoklady dle písm. a)–k) §53 zák. č. 

137/2006 Sb.   

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou formu 

nabídky (včetně požadavků na 

písemné zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídku posílejte v písemné formě v českém jazyce, 

poštou, případně můžete předat osobně. Nabídka bude v 

uzavřené obálce, zajištěna proti volné manipulaci. 

Na obálce bude uvedena:  

 adresa zadavatele, 

 adresa uchazeče, 

 název zakázky,  

 „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NEOTVÍRAT“. 

Nabídky posílejte či doručte na adresu:  

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky Hodonín  

Velkomoravská 13, 695 11 Hodonín 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Viz samostatná zadávací dokumentace (příloha) 

Povinnost uchovávat doklady a 

umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat 

dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným  

k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s 

plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy 

ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 zrušit výběrové řízení bez udání důvodu,  

 nehradit uchazečům náklady spojené s účastí v této  

soutěži. 

Nabídka musí obsahovat údaje o uchazeči (název uchazeče, 

právní formu, IČO, sídlo, telefon a jméno, statutárního 

zástupce firmy). 

Dále musí nabídka obsahovat Čestné prohlášení uchazeče, 

že se subjekt předkládající nabídku nepodílel na přípravě 

nebo zadání předmětného výběrového řízení. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínky poskytnutí zadávací 

dokumentace 

Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
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PŘÍLOHA: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Požadavky zadavatele 

 

Předmětem výběrového řízení je dodávka technického vybavení, které bude zakoupeno pro 

potřeby výuky. Konkrétně půjde o následující technické vybavení: 

 

Požadovaná technika a doplňky  Počet 

PC žákovský – do učebny         32 ks 

PC učitelský               1 ks 

PC reproduktory pro učitelský PC 1 ks 

 

Konkretizace požadavků 
 
Část 1  

 

PC žákovský 
 

Požadujeme počítačovou sestavu sestavenou s nových komponent (počítač, monitor, 

klávesnice, myš) s následujícími parametry: 

 

Počítač ( počítačová jednotka ) 
Počítačové skříň bude v provedení Tower s maximálními rozměry 20x40x40 cm (š x v x h) 

mající na předním panelu min 2 USB porty které budou dobře dosažitelné. Procesor bude mít 

dostatečný výkon pro kancelářské a účetní aplikace a bude využívat technologii EIST a 

podporovat technologii MPX. Výkon procesoru požadujeme min 3650 cpu mark případně 

výš.  Operační paměť min 8GB v provedení DDR4. Pevný disk v provedení SSD, rozhraní 

SATA III, kapacita min. 128 GB s minimální rychlostí čtení min 350MB/s, rychlostí zápisu 

min 125 MB/s. Pevný disk bude rozdělen na dva oddíly. Systémový oddíl (c:) bude mít 

velikost 70 %, datový oddíl (d:) pak 30 % celkové kapacity pevného disku.  DVD mechanika 

pro čtení a příležitostný zápis DVD/CD disků. Zvuková karta, grafická karta, síťová karta 

mohou být integrovány. Síťová karta bude umožňovat rychlost 1000 Mbit. Základní deska 

musí být shodná ve všech stanicích určených pro učebnu. Délku záruky na počítačovou 

jednotku požadujeme min. 36 měsíců.  
 

Klávesnice, myš  
Požadujeme drátové řešení. Klávesnice CZ – standard. 

 

Software  
Na každou stanici požadujeme: 

OS -  64 bit poslední verzi operačního systému Windows, která umožní připojit počítač do 

domény.  

MS Office Professional – licence Select (dodáme číslo Select smlouvy), dodavatel provede 

instalaci a aktivaci programu na pc. Na počítači bude instalována verze 2016 s možností 

downgrade.  

Antivirový a bezpečnostní software - Software pro bezpečnostní ochranu stanice s délkou 

licence minimálně 36 měsíců.  
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Klientskou část účetního výukového programu  - klient bude navázán na serverovou část, 

která bude instalována na počítači pedagoga. Klient bude nastaven tak, aby umožnil práci vice 

žáků.   

Nainstalovaný  klient Novell NetWare -  který umožní, aby jednotlivá PC byla schopná 

komunikace ve stávající síti Novel Netware.  

Nainstalované ovladače  - stávajících tiskáren pro tisk v síti (výrobce a model tiskárny 

sdělíme). 

 
Monitor 
Úhlopříčka min 22 palců, formát 16:9, LED, povrch matný, rozlišení Full HD, spotřeba 

provozní max 22 W stanby <0,5 W,  podstavec monitoru umožní polohování  

 
 

Část 2  

 

PC pro pedagogy  
 

Požadujeme novou počítačovou sestavu (počítač, monitor, klávesnice, myš) s následujícími 

požadavky: 

 

Počítač ( počítačová jednotka ) 
Počítačové skříň bude v provedení Tower s maximálními rozměry 20x40x40 cm (š x v x h)   

mající na předním panelu min 2 USB a audio porty které budou dobře dosažitelné. Procesor 

bude mít dostatečný výkon pro kancelářské a účetní aplikace a serverové části požadovaných 

programů, řešení bude využívat technologii EIST a podporovat technologii MPX nebo IPT . 

Výkon procesoru požadujeme min 5500 cpu mark případně výš. Operační paměť min 16 GB 

v provedení DDR4. Jednotka bude obsahovat SSHD pevný disk s min kapacitou 2TB. DVD 

mechanika pro čtení a příležitostný zápis DVD/CD disků. Zvuková karta, grafická karta, 

síťová karta mohou být integrovány. Síťová karta bude umožňovat rychlost 1000 Mbit.. 

Počítač bude mít HDMI, DVI, D-Sub port. Délku záruky na počítačovou jednotku 

požadujeme min. 36 měsíců.  

 

 

Klávesnice, myš  
Požadujeme drátové řešení. Klávesnice CZ – standard. 

  

Software  
OS -  64 bit poslední verzi operačního systému Windows, která umožní připojit počítač do 

domény.  

MS Office Professional – licence a instalace stejná jak u pc žák 

Serverová část účetního výukového programu Money S3 - server bude umožňovat správu 

licence a konfiguraci a správný chod klientských uživatelů v síti učebny. Licenční údaje a 

instalační médium dodáme.  

Antivirový a bezpečnostní software - Software pro kompletní bezpečnostní ochranu stanice 

s délkou licence minimálně 36 měsíců  

Nainstalovaný  klient Novell NetWare  - který umožní, aby PC bylo schopné komunikace ve 

stávající síti Novel Netware.  

Software umožňující zálohy a obnovu oddílů disků počítačů – instalován může být software 

v libovolné licenci. Software umožní provést zálohy, aktualizaci záloh, obnovu PC -  lokálně 

učitelskou stanici a síťově stanice žáků, a to buď celou učebnu najednou nebo i jednotlivě  
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žákovské  stanice.  

Součástí zakázky je i zaškolení určených pracovníků zadavatele v práci s tímto sw. 

Nainstalované ovladače  - stávajících tiskáren pro tisk v síti (výrobce a model tiskárny 

sdělíme). 

 
Monitor 
Úhlopříčka min 22 palců, formát 16:9, LED, povrch matný, rozlišení Full HD, spotřeba 

provozní max 22 W stanby <0,5 W,  podstavec monitoru umožní polohování  

 

 

Část 3 
 

PC reproduktory k PC učitel: 
Aktivní 2.0 nebo 2.1 repro soustava, výkon min 25W, v dřevěném provedení. 
 

 

 

 

Technická specifikace pro všechny části je závazná - musí splnit nejméně výše 

uvedené požadavky. Lze nabídnout kvalitativně lepší parametry, horší parametry 

jsou důvodem k vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek. 

Také nesplnění požadavků na prokázání základní a profesní kvalifikace 

dodavatele a dalších podmínek plnění jsou důvodem k vyřazení nabídky pro 

nesplnění zadávacích podmínek. 
 
 


