
Příloha č. 1 - Specifikační tabulka

Počet 

kusů 

celkem

Požadovaná technika

Nejvyšší 

přístupná 

cena za kus

s DPH

cena za kus 

bez DPH

cena za kus 

s DPH

cena celkem 

s DPH

16 Notebook     21 000,00 Kč 

4 Tablet     15 000,00 Kč 

20 Kancelářský balík 6 000,00 Kč     

- CELKEM ----- ----- ----- 0 Kč

LAN, wifi, Bluetooth v4.0

min 15,6"

dedikovaná

min 11,6"

Záruka

nový, nerepasovaný

Klávesnice Dokovací stanice s integrovanou klávesnicí

Stav

2 roky next business day on-site (NBD)

Procesor

Rozhraní

Úhlopříčka displeje

Operační systém Kompatibilní se stávajícím softwarem školy *

Grafická karta

Operační systém Kompatibilní se stávajícím softwarem školy *

Komunikace

Kancelářský balík

 Kancelářský balík

trvalá licence, balík 100% kompatibilní s MS *

Velikost úložiště min 64 GB

Rozhraní min 3 x USB,  HDMI

Notebook bez dotykového displeje  

Kontaktní osoba: 

Název projektu: Vzdělávání dotykem

Název: 

IČ/DIČ:

Minimální požadavky na dodanou techniku

Předmět výběrového řízení

E-mail: 

Informace o uchazeči

Tel./fax: 

minimální hodnota 3988 bodů v benchmarku PassMark, 

http://www.cpubenchmark.net

Název programu - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Název veřejné zakázky: Dodávka drobného hmotného a nehmotného majetku 

Sídlo: 

Osoba oprávnená jednat jménem zadavatele: 

min (1366x768)

Obchodní název zboží 

- doplní uchazeč

Pevný disk min 500 GB

min 1366 x 768

Požadavky na sofware Zde vaše nabídka

Zde vaše nabídka

Procesor

min 2 GB

WiFi 802.11, Bluetooth v4.0Komunikace

Mechanika DVD±RW

2 roky next business day on-site (NBD)

Operační paměť min 4 GB

Úhlopříčka displeje

Displej

* Microsoft Windows 8.1 (pro notebooky požadujeme verzi Pro s ohledem k nutnosti připojení do domény, pro tablety toto není podmínkou) a Microsoft Office 2013 pro pořizované PC 

požadujeme proto, že naši zaměstnanci jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by nám působilo mimořádné obtíže z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti 

jejich proškolení, což by mělo za následek zvýšení nákladů projektu. 

Rozlišení displeje

Operační paměť

minimální hodnota 1320 bodů v benchmarku PassMark

 min 2x USB

Záruka

Příslušenství brašna; myš bezdrátová

Klávesnice česká, včetně numerické

Stav nový, nerepasovaný

 Tablet 

Minimální požadavky na dodanou techniku Zde vaše nabídka
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