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Příloha č. 2 
 
 

 

Technická specifikace k veřejné zakázce malého 
rozsahu zadávané mimo režim zákona 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu se „Závaznými postupy pro 

zadávání veřejných zakázek z prostředků finanční 
podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud 
zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách“. 

 

  
 
 

 
Název veřejné 
zakázky: 
 

Dodávka ICT techniky 

Název projektu: 
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT 
nástrojů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato část zadávací dokumentace obsahuje definici technických parametrů 
jednotlivých systémů a přístrojů, které budou dodány v rámci splnění předmětu 
veřejné zakázky a uzavřené Kupní smlouvy. 
 
Veškerá technická zařízení – přístroje – musí splňovat veškeré parametry (minimální 
či exaktně stanovené hodnoty) stanovené zadavatelem. 
 
Nesplnění minimálních či exaktně zadavatelem stanovených technických parametrů 
bude důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 
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Obecný popis 
 
15 ks  Notebook s dotykovým displejem 
 
 

Další specifikace 
 
V kolonce Parametr je uváděná hodnota výkonnostního testu procesoru a grafické karty specifikované na 
stránkách http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php a http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php . 
 

Notebook 
 
 

Název položky: 

Dotykový notebook 

Název nabízeného zařízení: 

Požadovaná konfigurace: Konfigurace nabízeného zařízení: 

Operační systém 

legální trvalá licence profesionálního operačního 
systému pro správu a práci v doméně, 
předinstalovaný, v 64bitové verzi, v nejaktuálnější 
verzi, garance aktualizace operačního systému 

 

CPU 

Požadovaný procesor musí dosáhnout minimální 
hodnoty 1200 v testu benchmark CPU Passmark.  
Uchazeč musí ve své nabídce uvést skutečnou 
hodnotu testu benchmark CPU Passmark a doložit 
ji výpisem z internetových stránek benchmark 
testu CPU Passmark: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

 

RAM Min. 4GB   

HDD Min. 500 GB  

displej 
Min. 12.5" HD (1366 x 768) LED Backlit AntiGlare 
Display, Multitouch 

 

Síť min. 802.11 bgn, Bluetooth 4.0  

Ostatní 

web kamera, rozhraní pro přenos obrazového a 
zvukového signálu v digitálním formátu, USB 3.0, 
min HDMI/Displayport, VGA port 

 

Záruka: 36 měsíců s opravou na místě u zákazníka  

Příslušenství ke 
každému 
notebooku:   

 

  

Balík software (neomezenou licenci na každý 
notebook): pro řízení počítačové učebny s 
možností vytváření testů, náhledů žákovských 
obrazovek, řízení přístupu na internet, tvorbu a 
vyhodnocování a testů včetně podpory jazykové 
učebny. Software pro úprava videa, malování a 
kreslení, software pro měření fyzikálních veličin.  

 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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Název položky: 

Dotykový notebook 

Název nabízeného zařízení: 

    

V rámci efektivní dodávky požadujeme provést 
pracovníkem dodavatele prvotní spuštění 
notebooku v místě instalace, nastavení všech 
potřebných parametrů Wi-Fi zadavatele a ověření, 
že notebook se do Wi-Fi sítě zadavatele připojí, 
nastavení účtu administrátora a uživatelského 
účtu pro přihlášení do obchodu s výukovými 
aplikacemi dle požadavků zadavatele.  Dále 
požadujeme instalaci min. pěti výukových aplikací 
dle požadavků školy. 

 

  Adaptér Displayport na HDMI  

Druh zboží Pouze nové  

Limitní cena za 1 ks vč. příslušenství a vč. DPH 21 000,- Kč 
 

Notebook vč. 

programového 

vybavení a 

služeb 

 

Název 

(označení) 

Počet 

ks 

Cena za     

1 ks bez 

DPH 

DPH 

za 1 ks 

Cena 

za 1 ks  

včetně 

DPH 

Cena 

celkem 

bez DPH 

DPH 

celkem 

Cena 

celkem  

včetně 

DPH 

     15       

 

Obecný popis 
 
5 ks  Tablet 
 
 

Další specifikace 
 
V kolonce Parametr je uváděná hodnota výkonnostního testu procesoru a grafické karty specifikované na 
stránkách http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php a http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php . 
 

Tablet 
 

Název položky: 

Dotykový tablet 

Název nabízeného zařízení: 

Požadovaná konfigurace: Konfigurace nabízeného zařízení: 

operační 
systém 

legální trvalá licence profesionálního 
operačního systému pro správu a práci v 
doméně, předinstalovaný, v 64bitové verzi, v 
nejaktuálnější verzi, garance aktualizace 
operačního systému 

 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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Název položky: 

Dotykový tablet 

Název nabízeného zařízení: 

CPU  Požadovaný procesor musí dosáhnout 
minimální hodnoty 1600 v testu benchmark 
CPU Passmark.  Uchazeč musí ve své 
nabídce uvést skutečnou hodnotu testu 
benchmark CPU Passmark a doložit ji 
výpisem z internetových stránek benchmark 
testu CPU Passmark: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

 

RAM  Min. 4 GB   

HDD  Min. 320 GB  

displej  min. 11.6" HD (1366 x 768) IPS Display, 
Multitouch 

 

síť  min. 802.11 bgn, Bluetooth 4.0  

ostatní  web kamera, USB 3.0, rozhraní pro přenos 
obrazového a zvukového signálu v digitálním 
formátu, RJ45, klávesnice, Min. HDMI 
Konvertibilní zařízení (možnost otočení 
displeje o 360stupňů - využití jako tablet i 
notebook) 

 

Záruka: Min. 24  měsíců  

Příslušenství 
ke každému 
tabletu: 

Adaptér Displayport na HDMI  

  V rámci efektivní dodávky požadujeme 
provést pracovníkem dodavatele prvotní 
spuštění tabletu v místě instalace, nastavení 
všech potřebných parametrů Wi-Fi 
zadavatele a ověření, že tablet se do Wi-Fi 
sítě zadavatele připojí, nastavení účtu 
administrátora a uživatelského účtu pro 
přihlášení do obchodu s výukovými 
aplikacemi dle požadavků školy.  Dále 
požadujeme instalaci min. pěti výukových 
aplikací dle požadavků zadavatele. 
 

 

Druh 
zboží 

 Pouze nové  

Limitní cena za 1 ks vč. příslušenství a vč. DPH 15 000,- Kč    
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Tablet vč. 

programového 

vybavení a 

služeb 

 

Název 

(označení) 

Počet 

ks 

Cena za     

1 ks bez 

DPH 

DPH 

za 1 ks 

Cena 

za 1 ks  

včetně 

DPH 

Cena 

celkem 

bez DPH 

DPH 

celkem 

Cena 

celkem  

včetně 

DPH 

     5       

 


