
 

 

Příloha č. 2 smlouvy „ICT vybavení“ 
(Příloha č. 6 výzvy) 

 

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem: 
„ICT vybavení“ 

18 ks Stolních mini počítačů, 18 ks Monitorů s držákem PC: 

název: Stolní mini počítač  

provedení: Mini PC, Maximálně 180 × 180 × 3,5 mm (aby se mohl přimontovat pomocí VESA 
montáže na zadní stranu monitoru) 

záruční doba: rozšířená na 3 roky 

paměť: 8 GB RAM  

pevný disk: kapacita min. 128 GB, typ SSD 

procesor: výkon minimálně 7400 bodů dle PassMark CPU Mark 

grafická karta: integrovaná, G3D Mark min. 1200 bodů 

zvuková karta: ANO 

optická mechanika: NE 

interní reproduktor: NE 

porty (konektory): LAN, 4× USB 3.1, 2× USB 2.0, 2× DisplayPort, VGA 

klávesnice součástí 
dodávky: 

ANO, připojení USB české znaky 

myš součástí dodávky: ANO, drátová, min. optická, připojení USB, min. 1000 DPI, pro pravou i levou ruku 

operační systém: Instalovaný operační systém (64bitový) s grafickým uživatelským rozhraním, plně 
kompatibilní se současnou aplikační, síťovou a serverovou infrastrukturou / 
platformou provozovanou na škole – MS Windows 10 Pro CZ 

 
 

název: Monitor s držákem PC 

záruční doba: standardní 

úhlopříčka: min 21,5 palců 

rozlišení: FullHD (1920 × 1080) 

poměr stran: 16 : 9 

stojan: Náklon: −5 až +25°, Otočení: 360°, kloubové otáčení: 90°, výška: 100 mm, 
podpora VESA 100 

LED podsvícení: ANO 

povrch obrazovky: Matný, antireflexní filtr, LED podsvícení, kontrast min. 1000 : 1, jas min. 250 
cd/m^2 

konektivita: DisplayPort, DVI-D, VGA, odezva max. 5 ms 

držák  držák pro připojení dodaného mini PC 

dodávka zahrnuje: Monitor se stojanem a držákem PC, napájecí kabel, 1× kabel DVI, 1× kabel VGA, 
1× krátký kabel Diplay Port, média s ovladači a dokumentací 

 



 

 

Pozn.: Požadujeme dodržení Výzvou specifikovaných SW produktů, a to z důvodu potřeby zajištění 

kompatibility a jednotné správy IT nově pořizovaného SW vybavení s již instalovanou SW bázi, a 

dále z důvodu ochrany finančních prostředků v minulosti vynaložených na proškolení uživatelů na 

práci s používaným SW vybavením. 
 


