Příloha 1
Specifikace předmětu zakázky
Zadavatel požaduje, aby uchazeč vyplnil nabídku pro obě části (Část A, Část B) specifikace předmětu zakázky.
Část A
Následující specifikace a uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele na předmět dodávky. Předmětem dodávky je zboží
nové, ne repasované. Dodávané zařízení musí být určeno pro český trh. Součástí dodávky bude kompletní dokumentace dodaných produktů
v českém jazyce.
Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli,
jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmět zakázky - 15 kusů tabletů
Maximální jednotková cena - 7 536 Kč (bez DPH)
Maximální celková cena – 113 040 Kč (bez DPH)
Nabídková jednotková cena (bez DPH) uchazeče Celková cena za službu (bez DPH) uchazeče Položka
Minimální požadovaná specifikace
Značka a typ nabízeného
zařízení
s min. hodnotou 1250 bodů v testu benchmark CPU
Procesor
Passmark
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
minimálně 10,1“, IPS HD Multi-Touch Screen
Displej
Rozlišení
Velikost interního
úložiště

minimálně 1366x768
minimálně 32GB eMMC
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Operační paměť

minimálně 2GB – DDR3

Rozhraní

minimálně Integrované 802.11 a/b/g/n
Bluetooth V4.0, USB 2.0, Micro USB, micro
HDMI, Microphone-in/Headphone-out jack,
podpora bezdrátového přenosu obrazu a zvuku
v minimu 11 hodin

Výdrž baterie
Software

Výbava

Dodané příslušenství

OS Windows 8.1 je požadován z důvodu
kompatibility aktuálně vlastněných aplikací na
škole a zapojení do stávající školní sítě
minimálně integrovaná kamera min 1,2Mpx,
vestavěné reproduktory, mikrofon, dokovací
základna s klávesnicí
redukce USB Ethernet Cable

Obal

Škola chce zabezpečit udržitelnost a
provozuschopnost zařízení, jeho zvýšenou ochranu
a předejít případnému rozbití či poškození, proto
bude součástí dodávky i obal zařízení.

Záruka

24 měsíců

Část B
Následující specifikace a uvedené parametry představují minimální požadavky zadavatele na předmět dodávky. Předmětem dodávky je
softwarové vybavení pro tablety. Dodávané zařízení musí být určeno pro český trh. Součástí dodávky bude kompletní dokumentace dodaných
produktů v českém jazyce.
Pokud se v softwarové specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu
dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmět zakázky – softwarové vybavení pro tablety
Maximální jednotková cena – 49 584 Kč (bez DPH)
Maximální celková cena – 49 584 Kč (bez DPH)
Nabídková jednotková cena (bez DPH) uchazeče Celková cena za službu (bez DPH) uchazeče -

Položka
Software

Minimální požadovaná specifikace
- aplikace pro práci s kancelářskými dokumenty OFFICE 365 pro
tablety (textový editor, tabulkový editor, prezentační aplikace),
- antivirový program,
- internetový prohlížeč,
- zařízení musí umožňovat nainstalování a provoz programů pro
zpracování fotografií, videa, hudby a výukových aplikací
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