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Příloha č. 1 – Technická specifikace 

1) Pracovní notebook - 7 kusů ( 7. 13.000 = 91.000,- Kč bez DPH ) 

Displej 17.3“ LED, procesor min. 2900 bodů CPU Passmark, 4GB RAM rozšiřitelná na 8 GB, pevný disk 

s kapacitou 500 GB – SATA II – 5400 ot/min., optická mechanika DVD+-RW,  baterie LiOn, 6-ti 

článková, min. 47 Wh (výdrž až 7 hod.), síťový adaptér 220 V, hmotnost maximálně 2,8 kg, operační 

systém Windows 7 CZ 64 bit, vestavěný mikrofon a reproduktory, komunikační rozhraní: wifi 

802.11b/g/n, zásuvka RJ45 10/100/1000, bluetooth  v 4.0, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, interní čtečka karet 

SDHC, analogový a digitální výstup pro monitor,  zvukový vstup a výstup, integrovaná webkamera , 

integrovaná numerická klávesnice, záruka min. 24 měsíců, ochranná brašna s popruhem, laserová 

myš USB 

Termín dodání :  11/2012 

2) Počítačová sestava – 2 kusy  ( 2. 12.500 = 25.000,- Kč bez DPH ) 

Skříň minitower , procesor 2800 bodů CPU Passmark, RAM min. 4 GB ( rozšiřitelná min. na 16 

GB),disk min. 500 GB – SATA III – 7200 ot./min., integrovaná grafika, síťová karta integrovaná 

10/100/1000 Mbit/s, klávesnice US/CZ – PS/2, standardní rozložení , bez multimediálních kláves, myš 

optická PS/2, rozhraní min. 4xUSB 3.0, min. 6xUSB 2.0, optická mechanika DVD+/-RW, interní čtečka 

karet (SDHC), operační systém Windows 7 CZ 64 bit, záruka 24 měsíců,  

Monitor :  úhlopříčka 22´´LED, rozlišení 1920x1080 bodů, naklápěcí 

Termín dodání :    11/2012  - 1 sestava  PC  

                                 06/2013 – 1 sestava  PC 

 

3) Samostatný monitor –  2 kusy ( 2 . 3.500 = 7000,- Kč bez DPH ) 

úhlopříčka 22´´LED, rozlišení 1680 x 1050, poměr stran 16:10 Screen Size, výškově nastavitelný 

Termín dodání :   11/2012 – 1 monitor     

                              06/2013  - 2 monitory  
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3) Externí disk – 2 kusy ( 2 . 2 000 = 4.000,- Kč bez DPH) 

Přenosný 2.5 palcový pevný disk s extrémní dvouúrovňovou ochranou proti otřesům 

Termín dodání :  06/2013 

 

4) Digitální fotoaparát - 1 ks ( 1. 3.000 = 3.000,- Kč bez DPH) 

rozlišení snímače 12 Mpx, Optický zoom 8x, záznam na paměťové karty SDHC, záznam ozvučeného 

videa v kvalitě 720p 30 snímků/s, velikost LCD displeje 2,7 palce, 2 sady baterií, nabíječka,  karta 4 

GB, ochranné pouzdro, záruka 24 měsíců 

Termín dodání :  06/2013 

5) Skener – 1 kus  (  1. 2.000 = 2.000,- Kč bez DPH ) 

Optické rozlišení 4800 x 9600 dpi, USB, barevná hloubka 48 bitů, formát A4 

Termín dodání :  06/2013 

 

6) Záložní zdroj – 1 kus  ( 1. 2.500,- = 2.500,- Kč bez DPH ) 

Záložní zdroj pro klasické zástrčky- české zásuvky ( 4x klasická zástrčka 10A s funkcí záložního zdroje + 

4x klasická zástrčka 10A pouze s přepěťovou ochranou, vstupní konektor – kabel se zástrčkou 10A do 

zdi. Max. čas nutný k přepnutí na provoz z baterie – 8 ms. 

Termín dodání :  11/2012 

7) Program pro vzdálenou správu – 1 kus ( 1 . 11.500 = 11.500,- Kč bez DPH ) 

Software umožňující  vzdálené ovládání počítače s jednoduchým ovládáním, českou lokalizací, 

režimem prezentace + chat, VoIP a přenos videa. Systém s užitečnou funkcí restartovat počítač a 

následným připojením bez nutnosti zásahu protistrany. Umí si poradit s větším rozlišením, se 

sdílením souborů a jejich odesíláním.  Nejjednodušší řešení vzdálená správa počítače  s jednoduchým 

rozhraním 256 bit AES šifrování proti zajištění bezpečnosti. 

Termín dodání :  11/2012 
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8)  Laserová tiskárna – 2 kusy  ( 2 . 2.500 = 5.000,- Kč bez DPH ) 

Monochromatická, černobílá laserová tiskárna  formátu  A4, rozlišení 1200 x 1200 dpi, rychlost cca 20 

str./min., kabel USB, cenově úsporný toner. 

Termín dodání :  06/2013 

9) Multifunkční laserová tiskárna – 1 kus ( 1 . 6.000 = 6.000,- Kč bez DPH ) 

Multifunkční laserová tiskárna, A4 tiskárna/ skener/ kopírka, 28str.min, 1200x1200dpi, 64MB, duplex, 

USB 2.0, kvalitní tisk s nízkými provozními náklady. Zařízení kompaktních rozměrů , které je schopno 

prvního výtisku do 9 vteřin, rychlosti tisku až 28 stránek za minutu. Tiskárna s minimálním servisem   

a zásobníkem na papír pro 250 listů. V případě potřeby doplnění papíru nebo výměny toneru či 

tiskového válce budete informování LCD displejem. Pro připojení k počítači rozšířený konektor USB 

2.0, výhodou je i přední USB konektor dovolující přímý tisk či skenování na paměťová zařízení. 

Termín dodání :  06/2013 

10) Kompaktní přenosný dataprojektor – 1 kus ( 1 . 13.000 = 13.000,- Kč bez DPH ) 

Přenosný dataprojektor , rozlišení WXGA  1280 x 800, svítivost 3000 lumenů, kontrastní poměr          

3000: 1, váha 2 – 4 kg, možnost prezentace z paměťových zařízení USB, ovládání obrazu, zvuku a 

stránkování . K dispozici také funkce projekce bez použití počítače, která dovolí prezentovat statické 

snímky přímo z paměťové jednotky USB  bez  zapínání počítače. 

Termín dodání :  11/2012 

Souhrnná tabulka dodání : 

Název  dle technické specifikace  Termín dodání Souhrnná cena bez DPH/ s DPH 

7 ks notebooků  

1 sestava PC 

1 monitor 

1 záložní zdroj 

1 program pro vzdálenou správu 

  

 

listopad 2012 

 

 

121. 000,-Kč/ 145.200,- Kč s DPH 
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Termín dodání :  06/2013 

Souhrnná tabulka dodání : 

Název  dle technické specifikace  Termín dodání Souhrnná cena bez DPH/ s DPH 

1 sestava PC 

1 monitor 

2 laserové tiskárny 

1 multifunkční laserová tiskárna 

2 externí disky 

1 skener 

1 digitální fotoaparát 

1 kompaktní přenosný dataprojektor 

  

 

 

 

červen 2013 

 

 

 

 

49. 000,-Kč/ 58.800,- Kč s DPH 

 

 

*)  Technická specifikace musí splnit nejméně tyto požadavky, lze nabídnout kvalitativně lepší 

parametry, horší parametry jsou důvodem k vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek. 


