Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže – Košumberk
Veřejná zakázka: "DODÁVKA IT PRO HL 2-2016"
evidenční číslo: VZ0018010
číslo jednací: 2016/2313/HL
Příloha č.1 – Požadovaná technická specifikace
Pokud se v Popisu položek vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, dodávek nebo zařízení,
případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení
(vymezení předpokládaného standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a
kvalitativně srovnatelné a plně kompatibilní řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč
upozornit a prokázat, že jím navržené komponenty jsou min. stejné nebo lepší kvality.
Výjimkou jsou položky č.12 až 15, které budou použity pro zakázkovou kusovou výrobu rehabilitační
pomůcky a z důvodu 100% ověřené kompatibility je třeba dodat právě níže uvedené přesné typy.
01) 3x laser černobílá tiskárna (referenční model HP LJ M402DN)
- kompatibilní s tonerem CF226X
- formát alespoň od 76x127 cm do A4
- kompatibilita s PCL5, PCL6
- automatický duplex
- vstupní zásobník min. 250 listů + ruční vkládání, výstupní zásobník min. 100 listů
- připojení LAN+USB
- ovladače pro Windows 7 až Windows 10 (32-bit/64-bit)
- záruka min. 24 měsíců
02) 7x LCD kancelářský monitor (referenční model 24" Philips 240V5QDAB)
- úhlopříčka min. 24“
- IPS panel nebo lepší
- rozlišení Full HD 1920x1080
- DVI, D-SUB, HDMI
- integrované reproduktory
- VESA kompatibilní
- záruka min. 36 měsíců
03) 2x bezpečnostní/privátní filtr na LCD
- úhlopříčka: určen pro monitor AOC E2270SWDN
- odnímatelný
- zamezení viditelnosti obrazu z boku.
- záruka min. 24 měsíců
04) 1x LCD kancelářský monitor včetně odnímatelných reproduktorů (ref.model. Dell U2414H)
- úhlopříčka min. 23“
- rozlišení Full HD 1920x1080, IPS panel
- DisplayPort, HDMI
- USB 3.0 HUB
- Pivot funkce
- odnímatelné reproduktory s manuální regulací hlasitosti a vypnutí (ovládací prvek přímo na
reproduktorech nikoliv přes ovládací SW)
- reproduktory musí být možno bez použití nástroje připevnit k monitoru, ne samostatně stojící
- záruka min. 36 měsíců
05) 7x kancelářské PC
- CPU min. Intel i3 Skylake min. 3 GHz
- min. 8GB RAM DDR4
- 1x HDD min. 120GB SSD zápis min 500MB/s, čtení min 500 MB/s,
- integrovaná VGA, D-SUB, DVI, HDMI, min. 6x USB z toho min. 2x USB 3.0, RJ-45, audio
- skříň minitower, bezšroubové otevírání bočnic a instalace disků a mechanik
- min. 2x USB zezadu, min. 2x USB zepředu (alespoň 1x USB 3.0), audio zepředu
- DVD/RW mechanika
- Windows 10 CZ Profesional 64-bit
- záruka min. 36 měsíců

06) 1x kancelářské PC
- CPU min. Intel i5 Skylake min. 3 GHz
- min. 16GB RAM DDR4
- 1x systémový HDD min. 256GB SSD SATAIII, zápis min 500MB/s, čtení min 500 MB/s
- 1x datový HDD min 2TB HDD SATAIII
- integrovaná D-SUB, DVI, HDMI, min. 6x USB z toho min. 2x USB 3.0, RJ-45, Line Out, Mikrofon
- skříň minitower, bezšroubové otevírání bočnic a instalace disků a mechanik
- min. 2x USB zezadu, min. 2x USB zepředu (alespoň 1x USB 3.0), audio zepředu
- DVD/RW mechanika
- 1x VGA grafická karta min. požadavky: 2GB GDDR5, 128bit sběrnice, PCIe x16, DirectX 12,
výstup: alespoň dva z portů HDMI, DVI, DisplayPort
- Windows 10 CZ Profesional 64-bit
- záruka min. 36 měsíců
07) 2x notebook (referenční model HP ProBook 450 G4)
- CPU min. Intel i5 základní frekvence min. 2,5 GHz, zvýšená frekvence min. 3 GHz
- min. 8 GB RAM DDR4 (1 slot volný)
- 1x SSD min. 256 GB
- display 15,6“ Full HD (1920x1080) rozlišení
- rozhraní min.: HDMI, VGA, BT, WiFI, 3x USB s toho min. 1x 3.0, RJ-45, audio jack
- DVD/RW mechanika
- Windows 10 Profesional 64bit
- brašna na notebook
- replikátor portů: USB, VGA, HDMI, RJ-45
- záruka výrobce 36 měsíců
08) 4x SSD disk 500GB (referenční model Samsung 850 EVO 500GB)
- rozhraní SATA III
- maximální přenosové rychlosti: čtení alespoň 540 MB/s, zápis alespoň 520 MB/s
- vyrovnávací paměť min. 512 MB
- záruka min 60 měsíců
09) 1x externí 2.5“ disk 2TB (referenční model Transcend StoreJet 25M3 2TB)
- rozhraní USB 3.0, napájení z USB
- zaručená odolnost proti otřesům a pádům
- záruka min 36 měsíců
10) 1x ergonomická klávesnice (referenční model Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000)
- alfanumerická část rozdělená na dvě vzájemně pootočené a nakloněné části pro práci horních
končetin v přirozené poloze (neutrální dosahová zóna)
- USB rozhraní
- černá barva
- rozložení kláves Insert, Delete, Home, End, PageUp, PageDown ve dvou řadách nad sebou
- ovladače pro Windows 7 až Windows 10 (32-bit/64-bit)
- záruka min. 24 měsíců
11) 1x bezdrátový set klávesnice s myší (referenční model Logitech Wireless Combo MK520 CZ)
- úsporné napájený (min. udávaná životnost baterie v klávesnici 3 roky, v myši 1 rok)
- miniaturní USB přijímač
- černá barva
- rozložení kláves Insert, Delete, Home, End, PageUp, PageDown ve dvou řadách nad sebou
- ovladače min. Windows 10 (32-bit/64-bit)
- záruka min. 36 měsíců
12) 2x laser multifunkční černobílá tiskárna HP MFP M426fdw
- záruka min. 24 měsíců
13) 1x mini PC MSI Cubi-055XEU
- Intel Core i3-5005U, 4GB DDR3, Intel HD Graphics, mSATA SSD 128GB, BT, Wi-Fi, GLAN,
HDMI, mini DisplayPort, 4x USB 3.0, bez OS
- záruka min 24 měsíců

14) 1x IPS monitor LG 24MB37PM 23,8"
- širokoúhlý matný displej, Full HD rozlišení 1920x1080, jas 250cd, kontras 1000:1, dynamický
5M:1, doba odezvy 5ms, úhel pohledu 178°/178°, D-Sub, DVI-D, repro, pivot, VESA 100x100
- záruka min 36 měsíců
15) 2x kompletní sestava Raspberry Pi 3
- Raspberry Pi 3 Model B 64-bit 1GB RAM (1,2GHz 64-bit ARM Cortex-A53, WiFi, BT, microSD)
- Raspberry Pi kamera modul V2 (8 megapixel Sony IMX219 CCD)
- Camera Mount, držák na Raspberry Pi kameru se čtyřmi úhly nastavení, 1/4" otvor pro stativ
- zdroj 2,5A na Raspberry Pi, oficiální microUSB napájecí zdroj 2,5A 5,1V 13W DC
- velký hliníkový chladič černý na Raspberry Pi, rozměry: 13 x 13,5 x 10 mm
- krabička Pibow Coupé Ninja na Raspberry Pi
- záruka min 24 měsíců
v Luži dne 9.11.2016

