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Příloha č. 1b - Požadavky na dodávku
Popis současného stavu
Zadavatel v současné době využívá obvykle tablety ASUS ZenBook a Lenovo Yoga pro zajištění záznamu
přednášek a ovládání mobilní AV techniky zařízení Shure MVi MOTIV Digital Audio Interface,
STEINBERG UR několika typů a pro přenosné řešení pro záznam videa AverMedia Live Portable 2 Plus
GC513. Dále jsou hojně využívaná řízení a ovládání ipCUE a Crestron různých verzí pro pevné instalace
do výukových prostor, ozvučení je nově řešeno sadami AKG WMS470 nebo Sennheiser řady EW 100,
112 a 122, zesilovače CROWN, reproduktory dvoupásmové APART, HK a pro projekci dataprojektory
EPSON v řadách 6270W nebo EB‑G7900U pro důležité auly s velkým časovým využitím a (nebo)
dlouhou projekční vzdáleností, nebo EPSON EB-1940W nebo EPSON EB-2140W pro kratší projekční
vzdálenost a méně významné výukové prostory.
V oblasti SW je standardem Microsoft Office ve verzi 2013 a novější pro tvorbu a zpracování
dokumentů. Pro publikování a správu komentářů a bibliografických dat je využíván nástroj EndNote
různých verzí a GraphPad pro analýzu dat a tvorbu vědeckých grafů. CorelDraw je využíván jako
výkonný grafický editor.
Dále je hojně využíván ACROBAT PRO a soubor aplikací Adobe Creative Cloud jako služba opět
v příslušné akademické licenci.
Všechny SW jsou pořizovány v licenci pro akademické prostředí.
Zadavatel požaduje, zejména s ohledem k nákladům na integraci i servis a jednotnost ovládání,
v maximální možné míře zachovat homogenitu systému. Proto požadujeme technické vybavení plně
kompatibilní se stávajícím HW a SW vybavením, které plnohodnotně doplní stávající provozovanou AV
infrastrukturu.

Popis cílového stavu
Tato kapitola obsahuje závazné servisní a záruční požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
formou dodávky těchto zařízení, které musí uchazeč plně respektovat při zpracování nabídky.
Dodávané technické i programové vybavení musí být nové, a tedy nepoužité, s kompletním
příslušenstvím, bez známek poškození nebo neodborného zacházení, a splňující podmínky poskytnutí
záruky podle předepsaných pravidel výrobce.
Podpora a servis těchto zařízení musí být organizačně zajištěna prostřednictvím výrobce nebo jeho
pověřeného zástupce. Pro potvrzení si zadavatel vyhrazuje právo ověřit sériová čísla dodaného zboží
přímo u výrobce již v rámci dodávky.
Záruka musí obsahovat bezplatnou dodávku náhradních dílů, bezplatné servisní práce a zahrnovat
veškeré související služby a dodávky, zejména dopravu na místo a z místa instalace, apod. Pokud není
náhradní díl standardně uživatelsky výměnný, je součástí těchto prací i jeho odborná záměna výrobcem
vyškoleným technikem.
Předmětem plnění je dodávka HW a audio vybavení určeného pro výukové prostory zadavatele. Jedná
se pouze o dodávku zboží na adresu zadavatele (alej Svobody 1655/76, Plzeň, učebna biologie a učebna
patologické fyziologie) a montáž, viz specifikace dále. Dále pak bude dodávka obsahovat oficiální
potvrzení výrobce (nebo jeho oficiálně pověřeného tuzemského zástupce) o určení dodávaného HW
(seznamu sériových čísel dodávaných zařízení - dodací list) pro český trh a koncového zákazníka. Dále
zadavatel požaduje oficiální potvrzení výrobce (nebo jeho oficiálně pověřeného tuzemského zástupce)
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záruk dodávaných zařízení a jejich součásti v souladu s uvedenými požadavky.

Technické požadavky
Obecné zadání pro ozvučení
Předmětem zadání je ozvučení prostoru 2 stejných učeben biologie a patologické fyziologie včetně
instalace. Poptáván je zesilovač, přípojné místo, výstupní výkonová kabeláž a pasivní reproduktory,
mikrofonní bezdrátová sada tvořená mikrofonem a mikroportem.
Součástí dodávky je kompletní montáž včetně veškeré kabeláže. Instalace představuje montáž
reproduktorů na zeď těsně pod podhled, demontáž podhledu pro uložení reproduktorové dvoulinky
v chráničce, lištový svod do katedry, realizaci průchodů a montáž přípojného místa v katedře.
Požadovaná funkcionalita:
Mluvené slovo přes mikrofon/mikroport a současně aktivní zvuk z jednoho NF zdroje a to:
1. Stacionární PC - výstupem je DP nebo analogový signál Jack 3,5 mm
2. přípojné místo VGA - Jack 3,5 mm - analogový notebook
3. přípojné místo HDMI - nutná instalace oddělovače analogového audia od HDMI
Požadovaná záruka na celek je 2 roky.
Fotodokumentace předmětných učeben:
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