
    Gymnázium Pierra de Coubertina 
 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 
 390 01 Tábor 

 

Výzva k podání nabídek 

Zadavatel: Gymnázium Pierra de Coubertina,  

  Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 

IČO zadavatele: 60061812 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Ředitel školy 
 RNDr. Petr Nývlt, Ph.D.  
  tel. 381 252 136, 724 310 674 
  e-mail: skola@gymta.cz  
  
 Zástupkyně ředitele 
 Ing. Mgr. Daniela Čechová 

 tel: 381 254 863, 602 533 078 

  e-mail: skola@gymta.cz  
 

Kontaktní osoba zadavatele: Viz osoby oprávněné jednat jménem zadavatele 

 

Název zakázky: Nákup počítačových sestav a kabeláže  

Lhůta pro podání nabídek:  20. 6. 2019 – 3. 7. 2019, do 9:00 hod. 

 Nabídky musí být doručeny osobně (pondělí až pátek 8:00 – 

14:30) do kanceláře školy nebo poštou (pondělí až pátek 

8:00 – 14:30). Obálku označit nápisem: Výběrové řízení 

POČÍTAČE - neotvírat. Obálka musí být zabezpečena proti 

opakovanému otevření přelepením pečetí. 

Předmět zakázky: 30 Ks PC a kabeláž. Podkladové materiály jsou v příloze č. 1 

této výzvy. 

Kritérium pro výběr zakázky: Jediným kritériem je výše nabídkové ceny v Kč. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Nabídka musí obsahovat 

 Krycí list nabídky – bude první stranou nabídky. 

 Základní identifikaci uchazeče o veřejnou zakázku 

(název, sídlo, IČO, DIČ, telefonní kontakt a e-mailová 

adresa). 

 Jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče a 

informaci o tom, zda je uchazeč plátcem DPH. 

 Nabídkovou celkovou cenu bez DPH. Cenu za jeden 

počítač bez DPH a cenu jednotlivých kabelů, viz příloha 

č.1 

 V nabídce je nutné uvést jednotlivé částky dle 

položkového rozpočtu 

 Poskytovanou záruku minimálně v délce 36 měsíců. 

 V obálce bude přiloženo funkční CD, na kterém budou 

v tabulce ve formátu pdf, docx, nebo excel pojmenované 

konkrétní HW komponenty (viz příloha č. 1) a u nich 

prolink na tento produkt na webu výrobce, distributora 

nebo prodejce. 

 Minimálně 3 reference v podobě realizací dodávek IT 

techniky v hodnotě minimálně 450.000,- bez DPH za 

poslední 3 roky. Forma reference bude čestné prohlášení 

podepsané osobou oprávněné jednat jménem uchazeče. 



 Nabídka bude v jazyce českém. 

 Profesní způsobilost k předmětu zakázky (živnostenský 

list atp…) 

Platební podmínky: Zadavatel neproplácí žádné zálohové faktury. Po předání a 

kontrole dodávky bude předána faktura zadavateli se 

splatností minimálně 20 dnů ode dne doručení faktury. 

Práva zadavatele:  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k podání nabídek, 

nevybrat žádnou z podaných nabídek, nebo neuzavřít 

smlouvu. Uchazečům nenáleží právo na úhradu nákladů 

spojených s podáním nabídky. Podané nabídky se 

uchazečům nevracejí. 

Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne 3. 7. v ředitelně Gymnázia Pierra 

de Coubertina Tábor od 9:00 hodin. 

Datum a místo dodání zakázky: do 2. 8. 2019 do budovy Gymnázium PdC Tábor, Nám Fr. 

Křižíka 860. 

 

 

 

 

V Táboře dne 19. 6. 2019   

 RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. 

           ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 1 

Specifikace pro 30 PC   
Case mini ITX, rozměry max. 250x220x400 (š x v x h), panel na přední stěně s 2x USB 3.0 

a audiokonektory (sluchátka, mikrofon), 5.25" pozice normální velikosti 

Zdroj min. 350 W, aktivní PFC, certifikace 80 PLUS BRONZE nebo vyšší 

Motherboard mini-ITX, M.2 s podporou NVMe 2280, zadní konektory: HDMI, DisplayPort, min. 2x 

USB 2.0 Type-A (nebo kompatibilní vyšší), min. 1x USB 3.0 Type-A (nebo kompatibilní 

vyšší), min. 1x USB Type-C, GLAN 

Procesor min. 4 fyzická jádra se základní frekvencí min. 3.6 GHz a integrovanou grafickou 

kartou, TDP nejvýše 65 W 

Operační 

paměť 

16 GB KIT (2x8 GB) DDR4 2400 MHz, časování CL15 nebo lepší 

SSD M.2 NVMe 250 GB, min. 150 BTW, rychlost čtení min. 1500 MB/s, rychlost zápisu 

min. 1000 MB/s 

Chladič SSD Pasivní 

Optická 

mechanika 

DVD +/- RW DL klasická (nikoli kompaktní) mechanika, rychlost zápisu 24x DVD 

Monitor min. 21.5", LED 16:9, FullHD, matný, DisplayPort, doba odezvy max. 5 ms, min. 

250 cd/m2, černý, robustní podstavec 

Klávesnice layout CZ, krátký levý shift, dvouřádkový úzký enter, klasické kurzorové klávesy 

(široké), klávesy Insert | Home | PageUp vedle sebe, bez speciálních 

multimediálních kláves, bez podsvícení kláves, nízkoprofilová, černá, USB, délka 

kabelu min. 1.5 m 

Myš optická, USB, vhodná pro praváky i leváky, černá, bez podsvícení, délka kabelu min. 

1.5 m, hmotnost min. 100 g 

Kabeláž 
Prodlužovací kabel 5 m, 3 zásuvky, průměr zásuvkové části max. 6,5 cm 22 ks 

Prodlužovací kabel min. 7 m, 3 zásuvky, průměr zásuvkové části max. 6,5 cm 3 ks 

Propojovací kabel DisplayPort – DisplayPort (není-li součástí výbavy monitoru) 30 ks 

Prodlužovací USB 3.0 kabel Typ-A min. 1,75 m 30 ks 

Patch kabel UTP (RJ-45) 5 m 26 ks 



Patch kabel UTP (RJ-45) min. 7 m 4 ks 

Redukce HDMI -> VGA s audiovýstupem, konstrukce v podobě dvou konektorů spojených 

kabelem 

12 ks 

Propojovací kabel (redukce) Display port -> DVI-D, 2 m 12 ks 

Propojovací kabel VGA 5 m 7 ks 

Propojovací kabel VGA 3 m 1 ks 

HDMI switch 2x vstup : 1x výstup, automatický, s přepínacím tlačítkem 5 ks 

Propojovací audiokabel 5 m stereo jack 3,5 mm -> 2x CINCH 17 ks 

Propojovací audiokabel 3 m stereo jack 3,5 mm -> 2x CINCH 10 ks 

Propojovací audiokabel min. 7 m stereo jack 3,5 mm -> 2x CINCH 3 ks 

Prodlužovací kabel USB 2.0, 5 m, stíněný 14 ks 

 

 

 

 

 

V Táboře dne 19. 6. 2019   

 RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. 

           ředitel školy 

 


