
Položka č. Popis požadavků:

1. CHROMEBOOKY VČ. CHROME EDUCATION UPGRADE

40 ks značkových chromebooků vč. příslušenství a operačního systému dle specifikace kompatibilních se současným vybavením školy 

Značkový chromebook vč. příslušenství a operačního systému splňující následující parametry a konfiguraci: 

- výrobce: Asus

- typ: ASUS Chromebook Flip CR1 (CR1100)

- display: 11,6" HD (1366 x 768) 16:9 lesklý dotykový

- CPU:  Intel Celeron N5100 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 4 cores)

- RAM: 4GB LPDDR4X 

- pevný disk: SSD 64GB eMMC

- grafická karta: Intel UHD Graphics

- připojení k počítačové síti a perifériím: Wi-Fi 6 (802.11ax) + BlueTooth 5.2 (Dual band) 2*2

- rozhraní: min. v následujících počtech: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C support display / power delivery; 1x 3.5mm Combo Audio Jack; 1x 

čtečka paměťových karet Micro SD

- webkamera: 720p HD camera + 8.0M camera

- klávesnice: česká lokalizace klávesnice

- baterie a nabíjení / napájení: kapacita 47 Wh, 2 články Li-ion; napájení TYPE-C, 45W AC Adapter, napájecí adaptér součástí balení (dodávky)

- hmotnost: maximálně 1,42 kg

- operační systém: Chrome OS, vč. Chrome Education Upgrade

- další vybrané požadované vlastnosti: integrovaný stylus (USI 1.0 garaged stylus), požadavek na Epeat GOLD, TouchPad

- vnější povrch: plast, šedá barva

- poskytovaná záruka: minimálně 24 měsíců

2. NOTEBOOKY VČ. ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY ON-SITE 2 ROKY

20 ks značkových notebooků vč. příslušenství a operačního systému dle specifikace kompatibilních se současným vybavením školy

Značkový notebook vč. příslušenství a operačního systému splňující následující parametry a konfiguraci: 

- výrobce: HP

- typ: HP 250 G8

- display: 15.6" diagonal, Full HD (1920 x 1080), narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC

- CPU: Intel Core i3-1115G4 (základní frekvence 3,0 GHz, max. 4,1 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 6 MB mezipaměti L3, 2 jádra)

- RAM: 8 GB paměť DDR4-2666 MHz SDRAM (1x 8 GB)

- pevný disk: SSD, 256 GB PCIe NVMe

- grafická karta: Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors

- připojení k počítačové síti a perifériím: bezdrátové WI-FI (802.11b/g/n (1x1)), kabelové/drátové LAN 10/100/1000; Bluetooth 4.2

- rozhraní: min. v následujících počtech: 1x RJ-45; 2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s, 1x SuperSpeed USB Type-C s přenosovou 

rychlostí signálu 5 Gb/s; 1x HDMI 1.4b; 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon typu jack 3,5mm; 1x čtečka paměťových karet SD, SDHC, SDXC

- webkamera: ano (orientovaná k uživateli) HD kamera 720p

- klávesnice: česká lokalizace klávesnice vč. samostatné numerické části; TouchPad

- baterie a nabíjení / napájení: 3 článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (41 Wh), napájecí adaptér součástí balení (dodávky)

- hmotnost: 1,74 kg

- operační systém: MS Windows 11

- poskytovaná záruka: minimálně 24 měsíců typu NBD (Next Business Day) oprava on site na celý notebook. Záruka musí být poskytována přímo výrobcem 

zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu 

adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.

3. TRVALÉ LICENCE MS OFFICE STANDARD

20 ks licence - kancelářský balík Microsoft Office Standard v aktuální verzi - trvalé školní licence v rámci programu Microsoft pro vzdělávání - pro 20 ks 

notebooků s operačním systémem Windows 11 poptávaných v rámci této veřejné zakázky pod č. položky 2

Trvalé licence kancelářského balíku Microsoft Office Standard v aktuální verzi MS Select Plus Academic pro 20 ks notebooků s operačním systémem Windows 11 

poptávaných v rámci této veřejné zakázky pod č. položky 2. Variantně se může jednat i o jiný typ licence, jejíž podmínky umožňují trvalé držení daného balíku 

licencí.

poznámky: - výše uvedený rozpis položek je platný od 28.11.2022

- u všech položek požadujeme dodávku nového a nepoužitého zboží

- u všech položek požadujeme dodávku zboží z oficiální distribuce určené pro Českou republiku

- u všech položek požadujeme dodávku zboží na adresu sídla zadavatele, na místo uvnitř objektu určené zadavatelem

- další informace o specifikaci poptávaných položek budou zájemcům sděleny obratem na dotaz protřednictvím e-mailu daniel.tochacek@zshanspaulka.cz nebo na 

tel. čísle 224 310 365

ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, Praha 6, Sušická 1000/29

Příloha č. 1 - Požadovaný rozsah dodávky HW a SW vybavení


