Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

čj. KrÚ 76299/2016

VÝZVA
k podání nabídek
dle ust. § 53 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)
Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku

„Dodávka přenosných počítačů“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Pardubický kraj
Právní forma:
Veřejnoprávní korporace
Sídlo:
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ:
708 92 822
DIČ:
CZ70892822
Zastoupen:
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického
kraje
Kontaktní osoba:
Mgr. Pavel Menšl, oddělení veřejných zakázek
Tel:
+420 466 026 282/ +420 605 551 501
E-mail:
pavel.mensl@pardubickykraj.cz
Profil zadavatele a místo přístupu k zadávací dokumentaci: https://zakazky.pardubickykraj.cz
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001107
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P16V00000179
2. Informace o předmětu veřejné zakázky
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 46 ks přenosných počítačů blíže
vymezených v této výzvě (příloha č. 4) včetně záruční podpory v garantované úrovni služeb.
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV): 30213000-5
3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 250 000,- Kč bez DPH.
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín dodání:

do 5 týdnů od podpisu smlouvy

Místem dodání:

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 30. 11. 2016 do 10:00 hod.

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do 17.00 hod.,
ve dnech Út a Čt v době od 7.00 do 15.30 hod., v Pá v době od 7.00 do 14.30 hod. na
adresu:
Krajský úřad Pardubického kraje
Podatelna (prostory Czech POINT)
Komenského náměstí 120
532 11 Pardubice
Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat –
veřejná zakázka“ a „Dodávka přenosných počítačů“.
Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní
obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.
Na obálce může být uvedena adresa uchazeče, na kterou zadavatel vrátí nabídku, která
nebyla doručena ve lhůtě či způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30. 11. 2016 od 10:15 hod na Krajském
úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 3. NP, místnost č. A324.
6. Požadavky na zpracování nabídky
6.1. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány
vzestupnou číselnou řadou.
6.2. Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle
následujících bodů:
- Krycí list nabídky (příloha č. 2 výzvy).
- Doklady o splnění kvalifikace – kopie nebo čestné prohlášení dle přílohy č. 1 výzvy nebo
jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky.
- Doplněný návrh kupní smlouvy (příloha č. 3 výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat
za dodavatele včetně příloh. Dodavatel doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně
slovy doplní dodavatel.
Dodavatel je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace vztahující se
k předmětu veřejné zakázky, zejména k doložení splnění technických podmínek.
7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
7.1. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena
absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou
dobu plnění veřejné zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.
Nabídkovou cenu dodavatel uvede v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3 této výzvy, čl. II.).
7.2 Nabídková cena zahrnuje rovněž požadovanou délku záruční doby 48 měsíců
garantovanou výrobcem přenosného počítače.
7.3. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato
zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné
k realizaci předmětu této podlimitní veřejné zakázky. Nabídková cena může být změněna
pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena
nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny uvedeného zákona.

8. Obchodní a platební podmínky
8.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém
návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.
8.2. Pokud dodavatel nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do
svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží
stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních
podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní
a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto
jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení
příslušného dodavatele ze zadávacího řízení.
9. Technické podmínky
Minimální požadované parametry jsou uvedeny v příloze č. 4 této výzvy. Pokud se
v požadavcích vyskytuje odkaz na konkrétní produkt nebo obchodní značku, zadavatel pouze
přesně a srozumitelně popisuje požadované funkce na konkrétním jemu známém
a používaném produktu. Zadavatel připouští dodání rovnocenného řešení.
10. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
10.1. Prokázání kvalifikace v nabídce
Podle § 53 odst. 4 ZoZVZ dodavatel prokáže splnění podmínek kvalifikace pro účely
podání nabídky předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích. Dodavatel může doklady
nahradit čestným prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé, že splňuje zadavatelem níže
požadované podmínky kvalifikace (10.2., 10.3.) nebo jednotným evropským osvědčením
pro veřejné zakázky dle § 87 ZoZVZ.
Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které
tvoří přílohu č. 1 této výzvy.
10.2. Základní způsobilost – doklady předkládá pouze vítěz před podpisem smlouvy
Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZoZVZ způsobem
dle § 75 odst. 1 ZoZVZ.
Dodavatel tak předloží:
• výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
• potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
• čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
• čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
• potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
• výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
10.3. Profesní způsobilost - doklady předkládá pouze vítěz před podpisem smlouvy
Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZoZVZ.
Dodavatel tak předloží:
• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje;
• doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to takové, které pokrývá
alespoň činnost prodeje přenosných počítačů koncovému uživateli.
10.4. Společná ustanovení
Dle § 122 odst. 3 ZoZVZ budou originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace (10.2, 10.3) požadovány pouze po dodavateli, se kterým bude uzavírána
smlouva.
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před
dnem podání nabídky.

11. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.
12. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší
nabídkové ceny vč. DPH.
13. Další ustanovení
13.1. Zadavatel si dle § 53 odst. 5 ZoZVZ vyhrazuje uveřejnit oznámení o vyloučení
účastníka a oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení se považují za
doručená všem účastníkům okamžikem jejich uveřejnění.
13.2. Zadavatel konstatuje, že dle § 122 odst. 3 ZoZVZ bude mimo jiné po vybraném
dodavateli požadovat informace a doklady dle § 104 odst. 2 písm. a) a b) ZoZVZ (identifikace
osob, které jsou skutečnými majiteli a doklady potvrzující vztah k dodavateli).
13.3. Zadavatel může v souladu s § 39 odst. 5 ZoZVZ ověřovat věrohodnost poskytnutých
údajů a dokladů.
V Pardubicích dne 10. 11. 2016
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená hejtmanem
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 10. 11. 2016, R/27/16

Přílohy:
1. Čestné prohlášení
2. Krycí list
3. Kupní smlouva vč. příloh
4. Minimální požadované parametry - bude rovněž přílohou smlouvy

Příloha č. 1 výzvy

Čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek kvalifikace
dle ust. § 53 odst. 4 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky

Dodávka přenosných počítačů
Identifikační údaje zadavatele
Název:

Pardubický kraj

IČ:

708 92 822

Sídlo:

Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma/název:

(doplní uchazeč)

IČ:

(doplní uchazeč)

Sídlo:

(doplní uchazeč)

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

(doplní uchazeč)

Kontaktní osoba:

(doplní uchazeč)

telefon / fax:

(doplní uchazeč)

e-mail:

(doplní uchazeč)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka přenosných počítačů“
prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované
zadavatelem ve výzvě k podání nabídky ze dne 10. 11. 2016, čj. 76299/2016.

V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr

Jméno, příjmení jednající osoby:
Podpis:

Příloha č. 2 výzvy

Krycí list nabídky

1. Název veřejné zakázky
Dodávka přenosných počítačů

2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele
Obchodní firma / Název:
Právní forma:
IČ:
Sídlo / místo podnikání:
E-mail:
Tel. / fax:
Kontaktní osoba:
3. Osoba oprávněná jednat za dodavatele
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Datum podpisu:
Podpis oprávněné osoby:

Příloha č. 3 výzvy

Kupní smlouva č. (doplní zadavatel)
Dodávka přenosných počítačů
uzavřená dle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
1. Kupující:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
Ing. Martin Halámka, tel.: 466 026 180
martin.halamka@pardubickykraj.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
č.ú. 107-1752200237/0100

2. Prodávající:

(doplní dodavatel – obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo)
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v
(doplní dodavatel), sp. zn. (doplní dodavatel)
IČ: (doplní dodavatel)
DIČ: (doplní dodavatel)
Zastoupen: (doplní dodavatel)
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
(doplní dodavatel)
Bankovní spojení:
(doplní dodavatel)
č. účtu (doplní dodavatel)

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavazuje převést do
vlastnictví kupujícího předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a kupující se zavazuje
zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. Tato
smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky,
systémové číslo P16V00000179 s názvem „Dodávka přenosných počítačů“ zadávané dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je dodávka 46 ks přenosných počítačů. Přesná technická specifikace je
přílohou č. 3 smlouvy.
2. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle minimálních požadavků na předmět veřejné
zakázky, který byl součástí výzvy k předložení nabídky ze dne 10. 11. 2016 a který tvoří
přílohu č. 2 smlouvy.
Článek II.
Cena
1.

Cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za řádné dodání předmětu smlouvy,
činí dle dohody smluvních stran:

Cena v Kč za
kus bez DPH
Přenosné
počítače

(doplní
dodavatel)

Cena v Kč
za kus
s DPH
(doplní
dodavatel)

Počet
kusů
46

Cena v Kč
celkem bez
DPH
(doplní
dodavatel)

DPH celkem
(doplní
dodavatel)

Cena v Kč
celkem s
DPH
(doplní
dodavatel)

2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího
vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v čl. I. této smlouvy, a to včetně nákladů spojených
se záručním servisem dle podmínek dále ve smlouvě stanovených. Cena může být měněna
pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou
cenu.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci
1 tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými
v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní
podmínky).
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
kupujícímu.
Článek III.
Termín plnění, místo plnění a instalace
1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět této smlouvy do 5 týdnů ode dne podpisu
smlouvy. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu nejméně 3 pracovní dny předem termín
dodání předmětu smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu.
3. Místem plnění a instalace je Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125,
Pardubice.
Článek IV.
Součásti smlouvy
1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky ze dne 10. 11. 2016
Příloha č. 2: Minimální požadované parametry kupujícího
Příloha č. 3: Specifikace předmětu plnění
2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními
výše uvedených příloh.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají,
je jim srozumitelný a souhlasí s ním.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
Změny a doplňky této smlouvy lze provést jen písemně.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
7.

Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplní zadavatel) usnesením
R/(doplní zadavatel)/16.

V Pardubicích dne:

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

............................................
Pardubický kraj

............................................
(doplní dodavatel)

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtman

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Obchodní podmínky
Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky
1. Právo prodávajícího na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy
a zvyklostmi. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která nemá
náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením
faktury sdělí kupující prodávajícímu důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je
prodávající povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná
běžet ode dne doručení kupujícímu opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
Ustanovení II.
Záruky, odpovědnost za vady
1. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
dokumentace veřejné zakázky, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Prodávající poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít, a to zejména dle smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost.
3. Záruční doba je stanovena v délce 48 měsíců a je garantována nejen prodávajícím, ale
i výrobcem.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude kupujícím
oznámena bez zbytečného odkladu prodávajícímu a tento zahájí práce na odstranění vady
bezodkladně, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou písemně jinak. Vada bude
odstraněna maximálně do následujícího pracovního dne po jejím oznámení prodávajícímu,
a to v místě instalace, pokud se strany pro jednotlivý případ nedohodnou jinak.
5. Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po
kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být
užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace nahlášená
kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího vůči prodávajícímu na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady v záruční době platí v ostatním odpovídající
ustanovení občanského zákoníku.
10. Prodávající je povinen zajistit bezplatný záruční servis autorizovaný výrobcem sám nebo
prostřednictvím výrobcem autorizované servisní organizace:

Název
(doplní dodavatel)
Sídlo
(doplní dodavatel)
Zapsána
(doplní dodavatel)
Zastoupená (doplní dodavatel)
IČ
(doplní dodavatel)
DIČ
(doplní dodavatel)
Bankovní
(doplní dodavatel)
spojení
Telefon
(doplní dodavatel)
E-mail
(doplní dodavatel)
Odpovědné (doplní dodavatel)
osoby
V případě, že záruční servis neprovádí prodávající sám, předloží před podpisem smlouvy
buď písemné potvrzení autorizované servisní organizace, nebo kopii smlouvy s touto servisní
organizací.
Ustanovení III.
Zajištění plnění povinností
1. V případě prodlení prodávajícího s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady je stanovena smluvní pokuta ve výši
1 000,- Kč za každý den prodlení a každý jednotlivý případ, maximálně ve výši 5 000,- Kč.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Prodávající zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet kupujícího a kupující na účet
prodávajícího do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Zaplacením smluvní pokuty prodávajícím není dotčen nárok kupujícího na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním prodávajícího.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
prodávajícím kupujícímu nezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu
smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
kupujícího.
Ustanovení IV.
Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví
1. Předmět smlouvy bude předán kupujícímu v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku III.
smlouvy.
2. O předání předmětu smlouvy se sepíše předávací protokol (listina obsahuje soupis sériových
čísel), kterou podepíší obě smluvní strany – osoby uvedené v identifikačních údajích
smluvních stran jako oprávněné jednat ve věcech technických či další osoby jimi pověřené.
Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na kupujícího.

Minimální požadované parametry

příloha č. 4 výzvy a č. 2 smlouvy

Konvertibilní notebook 13", 2v1
Konstrukce
Displej
Procesor
VGA
Paměť
HDD
Multimédia

konvertibilní dotykový display otočný o 360st., pevně spojený s tělem
notebooku, možnost použití jako notebook/tablet/display se stojánkem, min.
2 klouby
13,3" dotykový, nativní rozlišení FHD 1920x1080, IPS, antireflexní, LED
podsvícení
Intel 7. generace, min. Intel i5, 7200U nebo lepší či výkonový ekvivalent
jiného výrobce dle www.cpubenchmark.net
sdílená
RAM, min. 8GB DDR4 2400Mhz, min. 1 další volný slot pro možné
rozšíření
SSD, velikost min. 256GB
Integrovaná webkamera HD, integrovaný mikrofon
Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mbit/s), možno i pomocí adapteru přes USB

Síťové připojení

Vstupní a výstupní
porty a sloty
Klávesnice
Výdrž
Hmotnost
Operační systém

Záruka a podpora

Brašna
Myš

WiFi standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, dual band 2.4 a 5 GHz
Bluetooth min. 4.2
min. 3x USB, z to min. 1x 3.0 a 1x napájený, 1x HDMI min. 1,4a, 1x audio
(sluchátka a mikrofon), čtečka paměťových karet SD vč. SDXC, slot pro
bezpečnostní zámek
česká, podsvícená, odolná proti polití, multitouchpad
min. 9 hodin
max. 1,7 kg
Microsoft Windows 10 64bit, CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku
vč. licence na Windows 10, bez nutnosti aktivace
48 měsíců NBD garantovaná výrobcem, provedena technikem na místě
instalace, Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování
ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové
číslo zařízení
Přes rameno s popruhem velikosti pro dodávaný notebook, max. 14“
Laserová, USB, záruky jako ntb

Mechanika DVD+-RW USB, bez nutnosti ext. napájení, záruky jako ntb

Specifikace

příloha č. 3 smlouvy

Konvertibilní notebook 13", 2v1
Konstrukce

doplní dodavatel

Displej

doplní dodavatel

Procesor
VGA
Paměť
HDD
Multimédia

doplní dodavatel
doplní dodavatel
doplní dodavatel
doplní dodavatel
doplní dodavatel
doplní dodavatel

Síťové připojení
Vstupní a výstupní
porty a sloty
Klávesnice
Výdrž
Hmotnost
Operační systém
Záruka a podpora

doplní dodavatel
doplní dodavatel
doplní dodavatel
doplní dodavatel
doplní dodavatel
doplní dodavatel
doplní dodavatel
doplní dodavatel

Brašna
Myš

doplní dodavatel
doplní dodavatel

Mechanika DVD+-RW

doplní dodavatel

