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Souprava (konvertibilní notebook, 
pouzdro) - 40 souprav

(Uvést konkrétní název – typ 
nabízeného zboží/přístroje)

Acer Spin 3 - 14T"/ i5-
8250U/8G/256SSD/ W10 šedý

Zadavatelem požadované technické 
parametry 

Níže označte, zda Váš 
nabízený stroj splňuje 

technický parametr či nikoliv

V polích označených * dodavatel musí 
uvést konkrétní technické parametry. 
Dodavatel může uvést případně další 
doplňující údaje v prázdných polích.

konvertibilní notebook s překlápěcím 
displejem   ANO

konvertibilní notebook s překlápěcím 
displejem

passmark CPU min. 4600 bodů   ANO i5-8250U - PASSMARK  7640
max. TDP 15W   ANO TDP 15W
multidotykový  min. 13,3"   ANO multidotykový 14,0"

min. 1920x1080 IPS   ANO
displej s rozlišením FHD (1920x1080) 
a technologií IPS

min. RAM 8GB   ANO 8GB RAM DDR
SSD min. 256GB   ANO 256G M.2 SSD
Gbit LAN   ANO Gbit LAN USB 3.0
WiFi 802.11b/g/n/ac   ANO 2x 802.11ac
Bluetooth   ANO Bluetooth®

integrovaná webkamera s mikofonem   ANO
integrovaná  HD kamera + dva 
digitální mikrofony

multiformátová čtečka karet   ANO Čtečka karet multiformátová
HDMI   ANO HDMI™
min. 3x USB - z toho min. 1 USB 
3.0   ANO 3x USB: 2xUSB 3.0 + 1xUSB 2.0

hmotnost do 1,8 kg   ANO hmotnost 1,7 kg
OS MS min. Windows 10 jako 
podkladová licence (ne typu 
„REFURBISHED“) (**)

  ANO
MS  Windows 10  HOME jako 
podkladová licence

pouzdro   ANO pouzdro 14"1 NTB
délka záruční doby min. 2 roky   ANO délka záruční doby 2 roky
zadavatel stanovuje, že maximální 
přípustná cena za 1 soupravu vč. 
DPH nepřesáhne 20 200,- Kč

  ANO 18150

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace zboží

(**) Poznámka: Zadavatel požaduje podkladovou licenci operačního systému Windows z důvodu, že má 
dlouhodobě zakoupený licenční program od firmy Microsoft.



bezdrátová myš - 40 ks (Uvést konkrétní název – typ 
nabízeného zboží/přístroje)

TRUST Ximo Wireless Compact 
MOUSE

Zadavatelem požadované technické 
parametry 

Níže označte, zda Váš 
nabízený stroj splňuje 

technický parametr či nikoliv

V polích označených * dodavatel musí 
uvést konkrétní technické parametry. 
Dodavatel může uvést případně další 
doplňující údaje v prázdných polích.

počet tlačítek - min. 3   ANO počet tlačítek -  3
optické rozlišení min. 1600 dpi a 
více   ANO optické rozlišení  1600 dpi

kompatibilní s dodávaným 
konvertibilním notebookem ze 
soupravy

  ANO
kompatibilní s dodávaným 
konvertibilním notebookem ze 
soupravy

délka záruční doby min. 2 roky   ANO délka záruční doby  2 roky
zadavatel stanovuje, že maximálníl 
přípustná cena za 1 ks vč. DPH 
nepřesáhne 200,- Kč

  ANO 181,5

Bezdrátová klávesnice - 40 ks (Uvést konkrétní název – typ 
nabízeného zboží/přístroje)

TRUST Ximo Wireless Compact 
klávesnice

Zadavatelem požadované technické 
parametry 

Níže označte, zda Váš 
nabízený stroj splňuje 

technický parametr či nikoliv

V polích označených * dodavatel musí 
uvést konkrétní technické parametry. 
Dodavatel může uvést případně další 
doplňující údaje v prázdných polích.

bezdrátová klávesnice se 
samostatnou numerickou částí (Num 
Pad)

  ANO
bezdrátová klávesnice se samostatnou 
numerickou částí (Num Pad)

délka záruční doby min. 2 roky   ANO délka záruční doby. 2 roky
zadavatel stanovuje, že maximálníl 
přípustná cena za 1 ks vč. DPH 
nepřesáhne 450,- Kč

  ANO 242

Dokovací stanice (univerzální port 
replikátor)    40 ks

(Uvést konkrétní název – typ 
nabízeného zboží/přístroje)

I-tec USB 3.0 Dual Video DVI HDMI 
Docking Station + ACER napájecí 
adaptér

Zadavatelem požadované technické 
parametry 

Níže označte, zda Váš 
nabízený stroj splňuje 

technický parametr či nikoliv

V polích označených * dodavatel musí 
uvést konkrétní technické parametry. 
Dodavatel může uvést případně další 
doplňující údaje v prázdných polích.

kompatibilní s dodávaným 
konvertibilním notebookem ze 
soupravy

  ANO
kompatibilní s dodávaným 
konvertibilním notebookem ze 
soupravy

min.1x HDMI   ANO 1x HDMI
min.1x DVI-I   ANO 1x DVI-I
min. 3x USB3.0   ANO 3x USB3.0



min. 1x GLAN   ANO 1x GLAN
podpora min. rozlišení 1920x1200   ANO podpora min. rozlišení 1920x1200
výstup pro mikrofon a sluchátka   ANO výstup pro mikrofon a sluchátka
originální napájecí zdroj pro 
konvertibilní  notebook ze sady B   ANO

originální napájecí zdroj pro nabízený 
konvertibilní  notebook

délka záruční doby min. 2 roky   ANO délka záruční doby 2 roky
zadavatel stanovuje, že maximální 
přípustná cena  za 1 ks vč. DPH 
nepřesáhne 4 500,- Kč

  ANO 3025

Monitor 40 ks (Uvést konkrétní název – typ 
nabízeného zboží/přístroje)

24" LED AOC I2475PXJ-FHD, IPS, D-
SUB, DVI, HDMI, re, pi

Zadavatelem požadované technické 
parametry 

Níže označte, zda Váš 
nabízený stroj splňuje 

technický parametr či nikoliv

V polích označených * dodavatel musí 
uvést konkrétní technické parametry. 
Dodavatel může uvést případně další 
doplňující údaje v prázdných polích.

Monitor LED min. 24“ antireflexní 
s výškově nastavitelným stojanem   ANO

Monitor LED 24“ antireflexní 
s výškově nastavitelným stojanem

nativní rozlišení 1920x1080   ANO nativní rozlišení 1920x1080
pozorovací úhly min. 175°   ANO pozorovací úhly 178°
typická doba odezvy max. 4 ms   ANO typická doba odezvy 4 ms
integrované reproduktory   ANO integrované reproduktory
HDMI   ANO HDMI
DVI nebo Display Port   ANO DVI
D-Sub   ANO D-Sub
délka záruční doby min. 2 roky   ANO délka záruční doby 3 roky
zadavatel stanovuje, že maximální 
přípustná cena za 1 ks vč. DPH 
nepřesáhne 4000,- Kč

  ANO 3630
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