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Příloha č.1 – Specifikace předmětu zakázky 

Počet kusů 15 

Specifikace Tablet splňující minimální požadavky: 

• ................................................... Displej: kapacitní, min. 10,8“, 

rozlišení Full HD (1920x1080) s dotykovým ovládáním 10-ti prsty 

• ................................................... Procesor: CPU benchmark test CPU 

min. 1520 bodů (PassMark http://www.cpubenchmark.net) ) 

• ................................................... Operační paměť: min. 2 GB DDR3   

• ................................................... Pevný disk: min. 64 GB 

• ................................................... Vestavěné bezdrátové připojení 

k sítí prostřednictvím protokolu Wifi dle standardů 802.11n 

• ................................................... NFC - modulární technologie 

sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na 

krátkou vzdálenost 

• ...................................................Čtečka karet Micro-SD (SD, SDHC, 

SDXC, podporující kapacitu až 128GB) 

• ................................................... 2 x Kamera Integrovaná kamera 

(min. 2,0 Mpix přední, 8,0 Mpix zadní)  

• ................................................... Stereoreproduktory s technologií 

zvuku SRS Premium a dva mikrofony s adaptivním potlačením šumu. 

• ................................................... Rozhraní: 1x plnohodnotný USB 

3.0 port  typ A, 1x kombinovaný konektor typu jack pro sluchátka a 

mikrofon, 1x port mini HDMI , 1x dokovací konektor pro připojení 

k dokovací stanici  

• ................................................... Baterie: 2 článková  32 Wh 
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s minimální výdrží 6 hodiny běžného provozu. Baterie musí být 

uživatelem vyměnitelná. 

• ................................................... Napájecí adaptér s výkonem min. 

24W a mini USB adaptérem 

Programové 

vybavení 1 

• ................................................... Nejnovější běžný operační systém 

vhodný pro výuku na škole, kompatibilní s běžnými výukovými 

programy. Operační systém musí umožnit připojení zařízení do školní 

domény. Operační systém musí být v českém jazyce. Operační systém 

musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením používaným na 

škole (Microsoft Windows) z  důvodu kompatibility se stávajícím 

řešením a nezvyšování nákladů na proškolení s prací v novém 

systému. (Použití jiného OS by způsobilo zadavateli problémy z 

důvodu dalších školení zaměstnanců a studentů, zvýšení dalších 

případných nákladů s nimiž není počítáno).  

Programové 

vybavení 2 

• ................................................... Nástroj pro vytvoření disků pro 

opakovanou instalaci pro zařízení, obnovení systému pomocí 

původního továrního nastavení, ruční zálohování a obnovení dat 

Programové 

vybavení 3 

• ................................................... Nástroj pro záznam délky trvání 

aplikačních aktivit a navštívených webových stránek včetně 

interaktivní možnosti jejich přiřazení minimálně ke dvěma druhům 

typů činností s platností licence min. 12 měsíců 

Související 

služby 

• ................................................... Záruka: min. 12 měsíců, 6 měsíců 

záruka na vyměnitelnou baterii 

• ................................................... Doprava, instalace, předvedení 

funkčnosti v místě sídla zadavatele 
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Součástí dodávky bude také kompletní technická specifikace dodaných produktů. Uchazeč 
doplní název (obchodní značku a typ) dodávaného plnění a uvede název dodávané 
technologie a programového vybavení (obchodní značku a typ). 
Nesmí se jednat o repasované zboží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobná technická specifikace (vyplní uchazeč): 
 
 Obchodní název 

a typ 
Popis a specifikace  

Tablet Doplní uchazeč 
 
 
 

Doplní uchazeč 

Programové 
vybavení 1 

Doplní uchazeč Doplní uchazeč 
 
 
 
 

Programové 
vybavení 2 

Doplní uchazeč Doplní uchazeč 
 
 
 
 

Programové 
vybavení 3 

Doplní uchazeč Doplní uchazeč 
 
 
 
 
 

Související 
služby 

X 
 
 
 
 
 
 
 

Doplní uchazeč 
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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 

     15       

 

 

 

…………………………………….. 

Jméno a podpis zástupce uchazeče 

 


