
Příloha č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Název zadavatele:  Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, 

příspěvková organizace 
Sídlo:      Příční 1365, Strážnice 696 62 
IČ:      70945730 
 
Předmětem tohoto poptávkového řízení je dodání a instalace níže uvedené techniky a softwaru 
s uvedenými minimálními parametry a požadavky zadavatele:  
 

a) 25 x notebook  
- procesor dvoujádrový  o frekvenci min. 1,2 GHz 
- SSD disk o kapacitě minimálně 256 GB  
- operační paměť RAM minimálně 8 GB  
- kapacita úložiště 256 GB 
- velikost obrazovky (úhlopříčka displeje) minimálně 15,6“  
- displej matný 
- režim obrazovky 16:9 

- numerická klávesnice 
- optická mechanika DVD (akceptujeme i variantu s externím zařízením), HDMI, Combo audio Jack 
- porty: minimálně 3x USB, 1x HDMI, 1x lan konektor (připojení k internetu) 
- napájecí adaptér 
- webkamera 
- operační systém vhodný pro připojení do doménové sítě školy (kompatibilní s Win 10 Pro)  
- záruka minimálně 36 měsíců, bezplatný záruční servis u zákazníka 
 

b) 25 x myš k notebooku  
-  černá, symetrická v provedení M, USB 
- drátová, délka kabelu 1,5 m 
- optická, 1000 DPI 
- 3 tlačítková (2 tlačítka a kolečko myši) 
- záruka minimálně 24 měsíců  
 

c) 4 x grafický tablet 
- aktivní plocha 152x95 mm 
- 2048 úrovní přítlaku 
- rozlišení snímací vrstvy 2540 lpi 
- napájení přes USB 
- rozměry: 8,7 mmx210mmx146mm 
- záruka minimálně 24 měsíců bezplatný záruční servis u zákazníka 

 

d) balíček kancelářského softwaru vhodný pro školy pro 25 uživatelů (notebooků) 
- kancelářský balík programů a aplikací: pro tvorbu dokumentů, prezentací, pro správu e-mailů, 
elektronickou poštu, digitální poznámkový blok, textový a grafický editor, tabulkový procesor a 
kalkulátor  
- pro 25 notebooků (uživatelů), provedení v českém jazyce, trvalá licence, dodávka obsahuje instalaci 
Veškeré dodané zboží musí být nové, nikoliv repasované. 
Součástí dodávky je doprava do sídla zadavatele, instalace softwaru a programů školy na každý 
dodaný notebook (klon prostředí) dle požadavků zadavatele, zapojení do sítě, nastavení účtů. 
Bezplatný záruční  servis na zboží bude poskytován u zákazníka (on-site záruka). 
 
Ve Strážnici dne 25. 9. 2020     Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy 


