
 
 

Kupní smlouva 
 Číslo: KRPT-  232689-3  /ČJ-2019-0700IT 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
Sídlo:  30. dubna 1682/24, 702  00 Ostrava - Moravská Ostrava  
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava          
IČO:  75151502 
DIČ:  CZ75151502 
Bankovní spojení: 
Zastoupená: Ing. Rostislav Staníček,  vedoucí odboru informačních a 

komunikačních technologií 
 

ID schránky:  n5hai7v 
(dále jen „kupující“) 
 
a 
 
DATECO, s.r.o.  
Sídlo:    Koberkova 1061, 198 00 Praha 14                                      
Kontaktní adresa: K Horkám 45, 102 00   Praha 10 – Hostivař                  
IČO:    25792032                   
DIČ:   CZ25792032                   

 

ID schránky:   46qx6ym               
 
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 70664 
 (dále jen „prodávající“)  
 
uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“). 
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Článek II. 
                                                           Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje za sjednaných podmínek kupujícímu dodat: 
 
 Výpočetní techniku: 

  

- Monitor LCD 27“  - 3ks  

- Monitor LCD 32“  - 3ks 

- Forenzní počítač – 1ks 

- Notebook 15“ – 15ks   
  
(dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná 
specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 - specifikace předmětu smlouvy.  
 

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a 
v termínech stanovených touto smlouvou.                                                                        

 
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 16. října 2019.  

 
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, v originálním balení a kupující bude 

jeho prvním uživatelem. 
 

5. Prodávající garantuje, že zboží je určeno pro český trh. 
 

6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady. 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

 

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě s kupujícím na adresu 
kupujícího kontaktní osobě. 

2. Prodávající se zavazuje informovat kontaktní osobu kupujícího o termínu dodání zboží 
nejméně 24 hodin předem. 

     
3. Dodávka zboží bude realizovaná nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
 
 

Článek IV. 

Předání a převzetí zboží 
1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry), jak 

bylo sjednáno v této smlouvě. 
2. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních, 

který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení protokolu. 
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3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu 
s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě kupující důvody 
odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních 
dnů od původního termínu předání. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním 
náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy. Na následné předání 
zboží se použijí ustanovení čl. III. a čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy. 

 

4. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu. 
 

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího 
(dopravce). 

 

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od 
prodávajícího. 

 

 

Článek V. 
Kupní cena a platební podmínky 

 

1. Cena je sjednána ve výši:  
280 100,00 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, 
  58 821,00 Kč DPH  

           338 921 ,00 Kč s DPH 

slovy celkem s DPH:    třistatřicetosmtisícdevětsetdvacetjedna korun českých  

při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v 
souladu s platnými právními předpisy.  

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží 
(dopravu do místa plnění, nakládku, vykládku,  atd.). 

 
3. Cena bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystavené 

prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím musí 
obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 NOZ a dále musí 
obsahovat číslo smlouvy, cenu dodaného zboží, množství dodaného zboží, den jeho 
dodání.  

 
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30-ti kalendářních dnů ode 

dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího nebo do 
datové schránky kupujícího.  
 

5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny 
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve 
lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu 
zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 
v délce 30-ti kalendářních dnů.  
 

6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 
jeho části. 
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7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny za zboží. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce 30-ti kalendářních dnů. 

 

Článek VI. 
Záruka za jakost 

 

1. Prodávající ručí za jakost zboží a kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u 
předmětu smlouvy vyskytne v době minimálně 36 měsíců (záruční doba) od data převzetí 
za podmínek uvedených v záruční listině.  

2. Poskytne-li prodávající záruční dobu delší než 36 měsíců, uvede ji v záručním listě ke 
zboží. Nebude-li v záručních listech uvedena delší záruční doba, platí, že záruční doba je 
poskytnuta v délce 36 měsíců. 

3. Běh záruční doby začíná ode dne převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá 
prodávající. 

4. Prodávající zajistí záruční servis po dobu záruční doby od dodání zboží a to do 30-ti dnů 
ode dne uplatnění reklamace vady. Prodávající ručí za funkčnost zařízení odpovídající 
popisu poskytovaného výrobcem.  

5. Uplatnění práva z vady musí být provedeno písemně.  
6. Veškerou technickou komunikaci s výrobcem bude zajišťovat prodávající, jako 

certifikovaný partner výrobce. 
7. Prodávající bude komunikovat s kupujícím v lokálním jazyce (českém nebo slovenském). 
8. Jsou-li, ve vadném zařízení instalována záznamová paměťová média (harddisk, 

paměťová karta, flashdisk apod.), na kterých by se mohly nacházet informace 
podléhajícímu zákonu 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, bude zařízení předáno k reklamaci vady bez 
těchto skutečností médií, aniž by tato skutečnost měla vliv na plnění ze záruky 
prodávajícím. Bude-li vadné paměťové médium, je prodávající povinen nahradit jej 
bezvadným, a to pouze na základě čestného prohlášení kupujícího o tom, že paměťové 
zařízení není funkční. Vadný kus nebude prodávajícímu v tomto případě vydán.  

 

Článek VII. 

 Sankce, odstoupení od smlouvy  

 
1. V případě nedodržení termínu dodání zboží ze strany prodávajícího nebo v případě 

nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen 
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně 
DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného předmětu plnění včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení. Minimální výše sankce je 500,- Kč za kalendářní den. 
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3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za nedodržení termínu splatnosti úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, 
den prodlení. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne, 
kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou 
stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména 

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než deset kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI.; 

c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího. 

 
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) prodávající vstoupí do likvidace. 
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení 

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát kalendářních dní. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy 
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení. 

 

 

 
 

Článek XIII. 

Ostatní ujednání 
 
1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 
2. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
 
3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 
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Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
   
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V 

souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouva je uzavřena do doby splnění veškerých závazků z ní vyplývajících. 

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování 
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke 
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.  

4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou 
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě. 

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny 
před příslušnými obecnými soudy.  

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve 
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsána 
prodávajícím a kupujícím. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

10. Přílohy:  1. Specifikace předmětu smlouvy 

  2.  Cenová kalkulace 
 
V Ostravě:       V  Praze:        
 
Za kupujícího: Za prodávajícího: 
 
--------------------------------------------------             
      Ing. Rostislav Staníček           
           vedoucí odboru       
informačních a komunikačních technologií 
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Příloha č. 1 kupní smlouvy  č.j.: KRPT-232689-3  /ČJ-2019-0700IT 

Specifikace předmětu smlouvy 
 

Požadovaný počet 3ks

Požadované 
parametry

Nabízené parametry

Typ a značka Philips 

271B8QJEB/01
min. 27" 27"

LCD barevný LCD barevný
matný/antireflexní antireflexní

podsvícení LED ano ano

min. 1920x1080 bodů 1920x1080 bodů
min. 250 250

min. 1000:1 1000:1

min. 178°x178° 178°x178°
max. 10 ms 5 ms (šedá–šedá)

rozhraní (konektory) vyžadujeme
HDMI  min. 1

1x DisplayPort 1.2+1x 

HDMI 1.4+1xDVI+1xVGA

rozhraní USB 2.0 / 3.x konektory typu A min. 2 USB: USB 3.0 x 2

ano ano

min. ano ano, -5/+30 °
ano ano, integrované 2*2W

ano
ano, otočení monitoru o 

+/- 90 ° (PIVOT)

ano ano

ano ano

ano ano

nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °
Integrované reproduktory/podvěšené

velikost úhlopříčky
technologie 

povrh displeje

pracovní rozlišení (š x v)

jas [cd/m2]

 Monitor 27 B

kontrastní poměr (typický)

pozorovací úhel (h x v)

doba odezvy

výškově nastavitelný stojan

otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)

digitální propojovací kabely pro DisplayPort / HDMI, kabel USB,  

CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na 

soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous 

certifikát EPEAT Gold 
 

 
Požadovaný počet 3ks

Požadované 
parametry

Nabízené parametry

Typ a značka 323E7QDAB

min. 32" 32"

LCD barevný LCD barevný IPS
matný matný

podsvícení LED ano ano

min. 1920x1080 bodů 1920x1080 bodů
min. 250 250

min. 1000:1 1000:1

min. 178°x178° 178°x178°
max. 5 ms 5 ms

rozhraní (konektory)
VGA+HDMI + DVI

min. 3 D-sub/DVI-D/HDMI

rozhraní USB 2.0 / 3.x konektory typu A min. 0 0

ano ano

ne ne

min. ano ano

ano ano

Integrované reproduktory/podvěšené
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)

záruka 3 roky
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous 
Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product 

jas [cd/m2]

kontrastní poměr (typický)
pozorovací úhel (h x v)
doba odezvy

výškově nastavitelný stojan
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °

 Monitor 32"  

velikost úhlopříčky
technologie 

povrh displeje

pracovní rozlišení (š x v)
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Minimální 
požadované 

parametry

Parametry nabízené 
uchazeči

výrobce COMFOR

název COMFOR OFFICE I120

provedení / typ TOWER,Fractal Design 

Core 2300 2xUSB 3.0 OEM

Systémová platforma ano ANO

virtualizace ano ANO, i3-9100F

Passmark CPU (www.passmark.com) min. 8500 8 927

technologie (32/64 bit) 64 bit 64 bit

druh DDR4 DDR4

Celková instalovaná velikost 32GB 32GB

počet paměťových modulů 2 2

2* 16GB DDR4 2400MHz 

Crucial CL17

Systémový
technologie SSD ano ANO

SSD
240GB (500Mb/s pro čtení i 

zápis)
240GB (500Mb/s pro čtení i 

zápis)
240GB SSD Crucial BX500 

SATA 2,5"

druh (rozhraní) SATA III SATA III

interní montáž ano ano

velikost  min. 2TB  min. 2TB

podpora min. dual-channel ano
ano, MSI MAG Z390 

TOMAHAWK

integrovaná síťová karta
10/100/1000 Mbit/sec, 

RJ45, Wake on LAN

10/100/1000 Mbit/sec, 

RJ45, Wake on LAN

integrovaná zvuková karta 1x 1x

počet SATA III min. 6x min. 6x

Velikost operační paměti min. 64GB  64GB

počet paměťových slotů min. 4 4

počet  PCI Express slotů x16 min. 3x min. 3x

Integrovaná konektivita USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1

USB 3.0 (gen.1) - min. 1x,  

USB 3.1 (gen.2) - min 1x , 

USB 2.0 - min. 1x, USB-C

USB 3.0 (gen.1) - min. 1x,  

USB 3.1 (gen.2) - min 1x , 

USB 2.0 - min. 1x, USB-C

linkový vstup ano ano

vstup pro mikrofon 1x 1x

výstup pro sluchátka 1x 1x

výkon min. 850W

 850W, FSP/Fortron 

HYDRO G 850W 80PLUS 

GOLD, modular

podpora pro PCIe 6+2 min 2x min 2x

min. v. 5 min. v. 5

min 6 GB
6 GB, GIGABYTE GTX 1660 

Ti OC 6G

PCIe x16 PCIe x16

min. 11500 11576

Mechanika paměťových médií mechanika optických disků DVD DL+RW DVD DL+RW

MiniTower s dostatečným chlazením MiniTower
Tower, Fractal Design Core 

2300 2xUSB 3.0 OEM

Cable management ano ano

Bezšroubové uchycení ano ano

2,5" min. 1x min. 1x

3,5" min. 1x min. 1x

USB 2.0, USB 3.0 (gen.1), 

sluchátka, mikrofon
USB 2.0, USB 3.0 (gen.1), 

sluchátka, mikrofon

Ano

NE, POUZE 64-BIT>>OS 

Windows Professional CZ 

OEM  aktuální odpovídající 
verze OS Windows - 64bit 

ostatní SW v ceně
instalační CD nebo DVD s 

ovladači a managementem 
na vyžádání při nákupu

instalační CD nebo DVD s 
ovladači a managementem 

na vyžádání při nákupu

Další požadavky Sestava musí podporovat zpracování videa ve formátu kódování H265 ANO

Záruka Záruka počítače 3 roky 3 ROKY

Záruční plná náhrada HDD bez nároku vrácení  HDD ANO ANO

Cena Maximální nabídnutá cena včetně DPH 39.000,- 34 001,00 Kč

Základní deska

Technická specifikace
Označení  : Forenzní počítač pro AmpedFive -  celkový počet 1 ks

Funkcionalita / program. vybavení

Z Á K L A D N Í   S E S T A V A

Nabízený počítač

OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit, nebo novější 
verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS 
dodána s PC. Na vyžádání na DVD nebo USB včetně ovladačů.

CPU (procesor)

Operační paměť

Systémový disk

Datové úložiště (sekundární disk) 

Napájecí zdroj

Energy Star 

Grafická karta
pamět GDDR6

rozhraní
Passmark VGA (www.passmark.com)

Skříň

provedení

pozice

Přední panel

Základní předinstalované 
programové vybavení 

OS Windows Professional CZ OEM (downgraded 32bit) aktuální 
odpovídající verze OS Windows - 32/64bit dle volby veřejného zadavatele
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 Sestava NB-15-B  Sestava NB-15-B

Požadované parametry Nabízené parametry

standardní + LTE standardní + LTE Fibocom 
L830-EB

Značka a typ Lenovo™ ThinkPad® L580

Systémová platforma min. ano ano

CPU (procesor) min. 4600 Intel Core i3-8130U, Passmark: 5 127

ano ano

64 bit 64 bit

Operační paměť min. DDR4 DDR4

min. 8 GB 8GB DDR4 2400MHz SODIMM

BIOS/UEFI BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o 
výrobci a modelu, 

BIOS obsahuje sériové číslo a info o výrobci a 
modelu

ano ano

ano ano

ano ano

ano ano

Hard disk
HDD/SSD min. 256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis) 256 GB Solid State Drive PCIe OPAL2.0 

M.2 2280 (16GT/s) - 500 MB čtení i zápis

min. ano ano

Základní deska 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 

podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution 

Environment)

podpora (práce 2 monitorů současně) min. ano ano, Intel® UHD 620

rozhraní min. 1x digitální připojení k externímu monitoru 1x digitální připojení k externímu monitoru 
HDMI 1.4

ano ano

ano ano, Hardware dTPM2.0 

USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) min.
2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0 + 

1x USB C
4x USB z toho 2x USB 3.0 +2x USB C

bezdrátové připojení min. Wireles LAN 802.11ac, BlueTooth 4.0 LE
Intel Dual Band Wireless AC(2x2) 8265, 

Bluetooth Version 4.1 LE

interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G 
sítě), SIM karta není součástí dodávky LTE s podporou českých pásmem  LTE Fibocom L830-EB s podporou 

českých pásmem
vstup pro mikrofon/sluchátka min. 1x (může být i společný ) 1x společný 

Display provedení antireflexní/matný antireflexní: anti-glare
velikost 15"-16" 15,6"

rozlišení (š x v) min. 1920x1080 bodů FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare

Baterie min. 5 hodin
3 Cell Li-Polymer Battery 45WH  - výdrž 

minimálně 5 hodin
Hmotnost max. 2-3 kg max. 2,3 kg

Další integrované vybavení 
notebooku

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, 
životnost 10 mil. úhozů

ano ano

Touch Pad s podporou vícedotykových 
gest

Touch Pad s podporou vícedotykových 
gest

rozlišení minimálně HD rozlišení  HD 720p
mikrofon + reproduktor (stereo) mikrofon + reproduktor (stereo)

ano ano

Dokovatelnost dokovatelnost-USB C dokovatelnost-USB C

Barva černá/neutrální černá/neutrální

Další příslušenství ano
ano, 45W AC Adapter (3pin) - EU (USB 

Type C)

Servisní záruka rozšířená rozšířená

Ostatní ano ano

Environmentální 
požadavky ano ano

Označení sestavy

Požadovaný počet 15ks

Provedení

technologie SSD

OS OEM MS Windows 10 Professional CZ  64 bit, nebo novější verze 
aktuální v době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem.

Passmark CPU (www.passmark.com)

virtualizace procesoru

technologie (32/64 bit)

druh

celková instalovaná velikost

Identifikace BIOS

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS 
Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií

Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl 
pracovat OS 

audio

integrovaná síťová karta

integrovaná grafická karta

integrovaná zvuková karta
TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0

Integrovaná konektivita

Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)
hmotnost, včetně hlavní baterie
klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená 
LED

numerická klávesnice

polohový ovladač

webkamera

Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se 
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, 
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous 
Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental 
Assessment Too), Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí 
dodávky, neutrální barvy

integrovaná čtečka otisku prstů

Adaptér napájecí 

Standardní/rozšířená

Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce
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Příloha č. 2 kupní smlouvy  č.j.: KRPT- 232689-3  /ČJ-2019-0700IT 
Cenová kalkulace 

 

Název zboží  Počet ks 
Jednotková cena 

bez DPH 

Celková cena bez 
DPH 

Monitor 27B 3 3 700,00 11 100,00 Kč 

Monitor 32" 3 4 800,00 14 400,00 Kč 

PC-03 - změna specifikace 1 28 100,00 28 100,00 Kč 

Notebook NB-15-B 15 15 100,00 226 500,00 Kč 

        

        

        

        

Cena celkem bez DPH     280 100,00 Kč 

Cena celkem s DPH      338 921,00 Kč 

 


