Příloha č. 2: Technická dokumentace
Položka

Popis minimálních požadavků zadavatele

Specifikace nabízeného zboží

Interaktivní, dataprojektor technologie 3LCD,
min. 2500 ANSI, projekční vzdálenost max. 0,8 m,
možnost přímého propojení s vizualizérem,
Dataprojektor s interaktivními funkcemi –
ovládání a úprava pracovního prostředí
(prezentací) pomocí interaktivního pera. Záruka
na lampu dataprojektoru min. 36 měsíců.
6 ks Interaktivní
učebna, záruka
min. 24 měsíců
(není-li uvedeno
jinak) se servisem
u zadavatele
(kupujícícho), max.
cena za kus
44.627,- Kč bez
DPH/ks.

Ozvučení učebny dřevěnými reproduktory o
minimálním výkonu 20 W včetně instalace
PC stolní sestava:
CPU hodnocené v Passmark min. 4200 bodů,
chipset a CPU od stejného výrobce, min. 4 GB
RAM, min. 500 GB HDD, DVD RW, integrovaná
grafika s výstupy min D-sub a DVI, GB LAN, min. 4
USB, Operační systém plně kompatibilní
s operačním systémem používaným u zadavatele
(MS WIN 8 CZ), klávesnice, optická myš,
Garantovaná oprava NBD. Servis na PC stolní
sestavu min. 36 měsíců u zákazníka.
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Monitor:
LED podsvícení, úhlopříčka min. 22", rozlišení
1920x1080, připojení VGA, DVI, jas min. 250
cd/m2, kontrast min. 1000:1,
28 ks Netbook,
záruka min. 12
měsíců max. cena
5.785,- Kč bez
DPH/ks.

Netbook:
LCD display min 11,6“, chipset a CPU od stejného
výrobce, min. paměť 2GB, DDR3 1333MHz na
desce, pevný disk min. 320GB SATA, otáčky
5400rpm, včetně operačního systému plně

kompatibilního
s operačním
systémem
používaným u zadavatele (MS WIN 8 CZ), wi-fi
Kancelářský balík programů plně kompatibilní se
stávajícím školním systémem a programovým
34 ks Kancelářský vybavením, používaném u zadavatele (MS Office
balík programů, 2010), textový editor, tabulkový editor, nástroj
max. cena 1626,- na tvorbu prezentací, poštovní klient, textověKč bez DPH/ks
grafický editor pro možnost tvorby např.
webových stránek, trvalá, přenosná licence,
možnost downgrade na předchozí nižší verze.
6 ks Pracovní stůl,
Pracovní stůl vč. uzamykatelného
max. cena 2.892,prostoru pro PC
Kč bez DPH/ks
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1 ks Multifunkční
Laserové barevné multifunkční zařízení A4,
zařízení, max.
cena 5.762,- Kč (tiskárna, kopírka, scanner) s možností připojení
bez DPH/ks
do sítě.
záruka min. 24
měsíců
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ZADAVATEL NEPŘIPOUŠTÍ DODÁNÍ POUŽITÝCH ČI REPASOVANÝCH ZAŘÍZENÍ!

