
 

 

 

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

 

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

20 ks tabletů včetně ochranných obalů,  mobilní a dobíjecí základna pro 20 tabletů  

a 20 ks notebooků 

1. Tablety 

Rozlišení dotykového displeje: Min. QXGA 2160 × 1620 (IPS technologie) 

Displej velikost: Velikost viditelné a zobrazitelné plochy (úhlopříčka) v palcích min.: 10,1“ 

Technické parametry:  

Min. velikost úložiště: 32 GB, 

Min. velikost RAM: 2 GB, 

Procesor (počet jader min. 2)  

Min. výkon:  

GeekBench4 Single Core min.: 2350  

GeekBench Multi Core min: 4000 

Podpora sítí: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dvě pásma (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth 4.2 

Další požadavky: 

Min. doba provozu na jedno nabití: 8 hodin v zátěži s připojením na WiFi síti se 
souběžným využíváním internetu (prohlížení), sledování videa a poslechu hudby 

Duální kamera – zadní s rozlišením min. 8 MPx, přední s rozlišením min. 1 MPx. 
Součástí zařízení je nabíjecí zdroj na 220V. 

Výstupy, ovládání:  

Výstup na konektor typu JACK pro sluchátka, ovládání hlasitosti hardware tlačítkem na 
tabletu 

Operační systém: Tablet musí obsahovat legální operační systém. Mezi podporované 
operační systémy patří IOS (Apple), Android, Microsoft v poslední vydané a 
podporované verzi. 

Nový výrobek 



 

 

 

2. Ochranný obal  

Obal musí pasovat na dodávané tablety a umožňovat fotografování a ovládání bez 
sundání. Obal má efektivně absorbovat nárazy, pokud zařízení spadne na zem nebo je 
sním hruběji zacházeno. Obal musí jít nastavit do dvou poloh a mít funkci odemykání a 
zamykání při otevírání a zavírání. Možnost označit viditelně tablety bez sundání obalů. Do 
obalu lze vložit stylus. 

Nový výrobek 

3. Mobilní dobíjecí základna pro tablety 

Mobilní a dobíjecí základna pro 20 tabletů 

Nabíjení tabletů pomocí integrovaného 20portového hubu nebo pomocí prodlužovacího 
napájecí kabelu.  

Možnost uzamknout základnu při nabíjení s ochrannými obaly, snadný způsob přepravy 
tabletů pomocí přenosných „tašek”, které jsou součástí základny.  

Základna obsahuje kolečka pro lepší manipulaci.  

Nový výrobek 

4. Notebook 

Rozlišení displeje:  

15,6" FHD, matný displej, WLED podsvícení 

Technické parametry:  

Min. velikost úložiště: 256 GB M.2 SSD PCIe NVMe 

Min. velikost RAM: 8 GB, 

Procesor (počet jader min. 2)  

Min. výkon:  

GeekBench4 Single Core min.: 790  

GeekBench Multi Core min: 1670 

LAN: 10/100/1000 

Podpora sítí: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dvě pásma (2,4 GHz a 5 GHz), Bluetooth: 4.2 



 

 

 

 

Další požadavky: 

Webová kamera: ano 

Čtečka paměťových karet: SD, SDHC, SDXC 

Optická mechanika: Čtečka a vypalovačka disků CD, CD-RW, DVD+/-RW DL 

Numerická klávesnice: ano 

Další konektory: 

USB: min 2× USB 3.1 

kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu 

HDMI ano 

RJ-45 (LAN) 

Součástí zařízení je nabíjecí zdroj na 220V. 

Operační systém: Free Dos 2.0 

Nový výrobek 

 

 

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. 
 


