
Pronájem počítačů - pravidla a ceník 19.1.2010

Cena za půjčování byla s ohledem na konfiguraci počítačů a práci spojenou s jejich přípravou
a úklidem stanovena takto:

300,- Kč / počítač+LCD / aktivní den (pro interní použití)
500,- Kč / počítač+LCD / aktivní den (pro externí použití)
200,- Kč / počítač+LCD / za 6. a každý další neaktivní den (interní i externí použití)
200-400,- Kč / počítač+LCD / jednorázový instalační poplatek (interní i externí použití)
ceny jsou uvedeny včetně DPH 20%

Pravidla:
- cena se účtuje za aktivní den, tj. den, kdy skutečne probíhá kurz/konference
- nezpoplatňuje se 1.-5. neaktivní den, tj. den, kdy jsou počítače zapůjčené před a po akci
- minimální počet zapůjčených počítačů je 5ks
- instalační poplatek se pohybuje v uvedeném rozmezí a zohledňuje náročnost přípravy,
  tj. vybalení, propojení kabelů, příprava místnosti, zabalení, úklid místnosti, klonování
  operčního systému a aplikací, instalaci software dle požadavků, apod.
- interní použití = použití v budovách ústavu nebo na akci organizované ústavem
- externí použití = použití mimo budovy ústavu nebo na akci, která není organizována ústavem

Konfigurace počítačů:
20ks PC HP Compaq dc7800 CMT E4500 / 160 GB HDD / 2GB / VB
20ks LCD HP L1910 1280x1024 / 800:1 / 300jas / VGS / 5ms

Specifikace počítače HP Compaq dc7800
Provedení skříně: Minitower, zdroj: Zdroj napájení E-Star 4.0, 80PLUS, operační systém:
Windows Vista® Business CZ OEM (možnost downgrade na Windows XP Professional)
Procesor: Intel® Core™ 2 Duo E4500 (2,20GHz, L2 2MB, 800MHz), paměť: 2GB DDR II
Pevný disk: 160 GB SATA 7200 ot./min.ý
Optická mechanika: DVD+/-RW 16x SuperMulti s technologií LightScribe
Čtečka karet: Media Card Reader 16 v 1
Grafika: Intel® Graphics Media Accelerator 3100 až 256MB + volný PCI Express 16x
Síťová karta: Intel® 82566DM Gigabit, klávesnice: Standardní klávesnice HP PS/2
Myš: Optická myš HP PS/2, rozměry: 17,7 × 45,2 × 44,7 cm, hmotnost: 11,8 kg

Specifikace monitoru 19" LCD HP L1910:
Velikost monitoru: 19" TFT. Rozteč obrazových bodů: 0,294 mm. Kontrast: 800:1. Jas: 300 cd/m2.
Doba odezvy: 5ms. Pozorovací úhel displeje: 160 ° vodorovně, 160 ° svisle. Horizontální
frekvence: 24 – 83 kHz, vertikální frekvence: 50 – 77 Hz. Rozlišení: 1 280 x 1 024. Konektor video
vstupu: 15-pin D-sub. Způsob montáže: Standard VESA 100 x 100 mm. Rozsah náklonu: -5° až +
25°. Rozměry (šířka × hloubka × výška): 416 × 192 × 416 mm. Hmotnost: 4,9 kg.
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