
ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zakázka 
VYBAVENÍ PRO DIGITALIZACI VÝUKY A DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Zadavatel: 

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace 
Pátova 406/1 
Česká Lípa 
IČ: 48283061 

Zadávací řízení Veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie 
Poptávkové řízení 
Smlouva o dodávce 

Termín realizace 

Do 31. 12. 2020. 

Úhrada  
Faktura – po dodání a instalaci SW. 
O doručení nabídky prosím (na e-mail, poštou či osobně): 
do úterý 29. září 2020 do 12,00 hodin  
e-mail: jonas@volny.cz 
Telefon: 736 481 066 

 

  

číslo 
položky 

název minimální požadované parametry počet 

       

1 

Notebook s 
brašnou a 
bezdrátovou 
myší 

procesor s výkonem dle passmark.com min. 4100 bodů 
paměť min. 8GB DDR4 
pevný disk typu SSD min. 256GB 
displej 15,6“, FullHD rozlišení, LED podsvícení 
síť 1GB LAN port 
wifi 802.11ax 
Bluetooth 5 
port min. 1x USB-C s podporou dokovací stanice a nabíjení, 3x 
USB 3.0, HDMI, VGA 
klávesnice odolná proti polití s numerickým blokem 
touchpad 
čtečka paměťových karet, reproduktory, mikrofon, webkamera s 
fyzickou krytkou 
odolnost zařízení dle MIL-STD810G 
výdrž baterie min. 11 hodin 
váha max. 1,9kg 
záruka 36 měsíců, servisní zásah následující pracovní den v 
místě instalace zajištěna výrobcem 
software pro centralizované ovládání žákovských notebooků - 
uzamykání klávesnice a myši, zobrazení obrazovek žáků na 
učitelském zařízení včetně možnosti zachycení, ztmavení 
obrazovek žáků, sdílení obrazovky žáků či učitele na ostatní 
žákovská zařízení, blokace přístupu k webu 
operační systém s podporou Active Directory 
brašna, bezdrátová myš 

20 
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2 

 

2 

Bezdrátová 
dokumentová 
kamera 

rozlišení 5MP 
digitální zoom 12x 
baterie s výdrží až 6 hodin 
připojení USB, HDMI, WiFi 802.11ac 
ukládání snímků na SD kartu 
integrovaný mikrofon 
adaptér pro mikroskop 
integrace s Microsoft Teams 

2 

3 

Výukový software 
SMART 

výukový software SMART 
licence na učitele 
neomezený počet PC na jednoho učitele 
poslední verze 
integrace s Microsoft Teams 

20 

 

Za nabídky předem děkujeme a těšíme se na spolupráci. 
 

V České Lípě dne 20. 9. 2020 

Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy, v.r. 


