
Položka č. Popis požadavků:

1. 40 ks značkový notebook vč. příslušenství a operačního systému dle specifikace

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

- display: minimálně 15,6", FHD 1920x1080, matný

- CPU:  minimálně Intel Core i5 10. generace nebo ekvivalentní

- RAM: minimálně 8 GB, DDR4 

- pevný disk: SSD, minimálně 256 GB

- grafická karta: integrovaná

- připojení k počítačové síti a perifériím: minimálně bezdrátové 802.11ac, kabelové/drátové 1000Mbit; Bluetooth 4.1

- rozhraní: min. v následujících počtech: 1x RJ-45; 3x USB-A (alespoň 2 standardu 3.1 nebo vyšší); 1x HDMI; 1x univerzální zvukový konektor typu jack; 1x čtečka 

paměťových karet

- webkamera: ano (orientovaná k uživateli)

- klávesnice: česká lokalizace klávesnice vč. samostatné numerické části, podsvícená

- baterie: kapacita min. 40 Wh

- hmotnost: maximálně 2,2 kg

- operační systém: MS Windows 10 Professional

- poskytovaná záruka: minimálně 36 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.

2. 40 ks značková bezdrátová myš k notebooku dle specifikace

Kompatibilní značková bezdrátová myš k notebookům poptávaným v rámci této veřejné zakázky pod č. položky 1 splňující následující parametry:

- optická myš s min. dvěma hlavními tlačítky (levé/pravé) a s rolovacím kolečkem s funkcí 3. tlačítka, USB přijímačem/vysílačem umístitelným ve vypnutém stavu 

myši do těla myši, ručním vypínáním/zapínáním (nikoliv automatickým) a napájením na 1-2 baterie typu AA nebo AAA 

3. 40 ks látková brašna k notebooku dle specifikace

Kompatibilní látková brašna k notebookům poptávaným v rámci této veřejné zakázky pod č. položky 1 splňující následující parametry: 

- rozměry umožňující bezpečné a pohodlné umístění notebooků poptávaných v rámci této veřejné zakázky pod č. položky 1

- materiál polyester nebo jiná ekvivalentní tkanina / látka

- min. 2 kapsy uzavíratelné na zip (hlavní kapsa pro notebook a min. 1 vedlejší kapsa pro příslušenství notebooku), hlavní kapsa uzavíratelná na zip s jezdci 

umožňujícími uzamčení pomocí externího zavazadlového zámku, jisticí popruh (popruhy) na uložený notebook uvnitř hlavní kapsy

- ucho pro ruční nošení brašny a současně nastavitelný popruh pro nošení brašny přes rameno

4. 40 ks licence - kancelářský balík Microsoft Office Standard v aktuální verzi - trvalé školní licence v rámci programu Microsoft pro vzdělávání (MS Select 

Plus Academic) - pro 40 ks notebooků s operačním systémem Windows 10 poptávaných v rámci této veřejné zakázky pod č. položky 1

Trvalé licence kancelářského balíku Microsoft Office Standard v aktuální verzi MS Select Plus Academic pro 40 ks notebooků s operačním systémem Windows 10 

poptávaných v rámci této veřejné zakázky pod č. položky 1. 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 19.10.2020

- 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


