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Příloha č. 1 – Specifikace – notebooky 

 

 
Požadováno je 32 kusů notebooku dle níže uvedených parametrů. 
 

Název položky: Notebook 

 

Název nabízeného zařízení: 

Požadovaná konfigurace: Konfigurace nabízeného zařízení: 

Operační systém legální trvalá licence profesionálního operačního 

systému pro správu a práci v doméně, 

předinstalovaný, v 64bitové verzi, v nejaktuálnější 

verzi, garance aktualizace operačního systému 

 

CPU Minimálně čtyřjádrový, požadovaný procesor musí 

dosáhnout minimální hodnoty 8000 v testu 

benchmark CPU Passmark.  Uchazeč musí ve své 

nabídce uvést skutečnou hodnotu testu benchmark 

CPU Passmark a doložit ji výpisem z internetových 

stránek benchmark testu CPU Passmark: 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

 

RAM 
Min. 8GB typu DDR4 

 

HDD 
Min. 256 GB v provedení SSD 

 

displej 
Min. 15.6" (1920 x 1080) LED antireflexní, matný 

 

WIFI WiFi 802.11ac, WiFi 802.11n, WiFi 802.11g, WiFi 

802.11b, WiFi 802.11a 

 

Klávesnice Česká, podsvícená klávesnice s numerickým blokem 

vpravo 

 

Čtečka 
Integrovaná čtečka paměťových karet SD 

 

Bluetooth 
Min. Bluetooth v4.2 

 

Konektivita USB 2.0 – min. 1x 

USB 3.0 – min 1x 

USB-C – min. 1x 

RJ45 (LAN) (1GB) 

HDMI port – min. 1x 

 

Hmotnost Do 2,5 kg (hmotnost bez brašny) 
 

Ostatní Integrovaná webová kamera s mikrofonem  
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Záruka: 36 měsíců daná výrobcem s opravou na místě u 

zákazníka následující pracovní den po nahlášení 

závady 

 

Způsob provádění 

záručního servisu a 

podpory: 

jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, 

servisní střediska pokrývající celé území ČR 

podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky 

musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době 

od 9:00 do 16:00 hod. 

označení každého zařízení jednoznačným 

identifikátorem (např. výrobní číslo) podle kterého je 

možné dohledat na www stránkách výrobce nebo 

dodavatele informace o záruce, konfiguraci a ovladače 

podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat 

stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro 

konkrétní zadané identifikační číslo zařízení 

 

Příslušenství ke 

každému 

notebooku: 

Brašna (obal na notebook) – určena pro přenos, 

vybavená tedy úchyty případně páskem přes rameno 

PC myš od stejného výrobce jako je výrobce 

notebooku 

 

Napájení: Síťový adaptér součástí  

Druh zboží: Pouze nové, nepoužité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


