
 

 
Příloha č. 1 výzvy: 

 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

k veřejné zakázcemalého rozsahu 
 

„Dodávka mobilních (dotykových) zařízení“ 
 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 
 
 

1. INFORMACE O ZADAVATELI 
 
ZADAVATEL: 

Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková organizace 
se sídlem:                                          Masarova 11/2360, 628 00 Brno 
IČ:                                                     44994044 
Statutární zástupce zadavatele:         Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy 
 

2. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
 

2.1. Název 

Název veřejné zakázky: „ Dodávka mobilních (dotykových) zařízení“ 
 
Finanční podpora pro realizaci části této veřejné zakázky byla schválena z následujícího projektu: 

Operační program: Operační programVzdělávání pro konkurenceschopnost 
Název projektu: Didaktika pro kyberprostor 
Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.3.00/51.0027 
 
2.2. Druh 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Postup výběrového řízení se řídí pravidly OP VK upravenými v Příručce pro příjemce, verze 8, platná od 
1.1.2014 (dále jen „Příručka“). 
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PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předmětem veřejné zakázky jedodávka mobilních (dotykových) zařízenídle níže uvedené bližší 
specifikacea požadavků zadavatele. 

 
2.3. Technická specifikace a bližší popis: 
Následující uvedená specifikace a parametry představují minimální požadavky zadavatele na specifikovaný 
předmět dodávky. Uchazeč nesmí nabídnout parametry horší. Uchazeč může nabídnout parametry lepší 
(u zboží, u kterého lze objektivně stanovit, že se jedná o lepší parametry). Předmětem dodávky je zboží 
nové, nesmí byt repasované. Součástí dodávky jedoprava veškerého zboží na místo. 
 
Minimální technické požadavky a požadovaný počet kusů: 

 

Konvertibilní 
tablet 

Popis zařízení 
- Dotykový displej 11,6“ HD (1366x768) IPS, svítivost min. 270 

nits 
- Procesor zpracovávající současně minimálně čtyři vlákna 
- Paměť 4GB RAM 
- Interní úložiště min. 128GB (hrubá kapacita) 
- Konvertibilní zařízení (např. možnost otočení displeje o 360 

stupňů - využití jako tablet i notebook)  
- 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 (stále napájený), HDMI/Mini HDMI - 

využití redukce je přípustné (podpora dvoudisplejového 
zobrazení, možnost připojení externího monitoru), RJ45 – využití 
redukce je přípustné, čtečka paměťových karet, Wifi, Bluetooth 
4.0 

- Kamera, mikrofon, reproduktory 
- Výdrž baterie 8 hodin 
- Zvýšená odolnost – chassis z kovu, karbonových nebo skelných 

vláken 
- Hmotnost zařízení max. 2,0 kg 
- Tloušťka max. 25 mm 
- Záruka výrobce platná pro území ČR minimálně 1 rok (po dobu 

trvání záruky možnost rozšíření až na 3 roky) – toto ustanovení 
uchazeč do své nabídky výslovně uvede a v případě vítězství ve 
veřejné zakázce nejpozději do podpisu kupní smlouvy doloží 
písemným potvrzením výrobce nabízených zařízení nebo 
oficiálního distributora pro ČR, případně jiným průkazným 
způsobem, s kterým bude Zadavatel souhlasit. Součástí dodávky 
zařízení pak bude písemné potvrzení výrobce nebo oficiálního 
distributora pro ČR, že dodávané zboží je určeno pro český trh 
(včetně soupisu výrobních čísel dodaných zařízení) a záruční 
servis zajišťuje přímo výrobce zařízení. 

- OS plně kompatibilní s Windows 8 (z důvodu kompatibility s 
dalším vybavením), legální trvalá licence profesionálního 
operačního systému pro správu a práci v doméně, 
předinstalovaný, v 64bitové verzi, v nejaktuálnější verzi, garance 
aktualizace operačního systému  

- Externí napájení součástí balení 
- Podpora dualboot 
 

10ks 

Tablet Popis zařízení 
- Odolný skleněný dotykový displej 10,1“ (min. 1920x1080 nebo 

1900x1200) 
- Procesor s výkonem min. 1300 bodů dle www.cpubenchmark.net 

nebo který umožňuje zpracovávat 4 vlákna současně (hodnota ke 

10ks 
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dni podání nabídky, doložit printscreen z webu 
www.cpubenchmark.net ) 

- Paměť 2GB RAM 
- Interní úložiště min. 64GB (hrubá kapacita) 
- SD slot nebo micro SD slot, USB, Wifi, Bluetooth 
- Kamera, mikrofon, reproduktor, akcelerometr, gyroskop 
- Výdrž baterie min. 7 hodin 
- Zvýšená odolnost pro školní použití – chassis z kovu nebo slitiny 

kovů 
- Možnost připojení k dokovací stanici přes dokovací konektor nebo 

možnost připojení externí klávesnice 
- Hmotnost zařízení maximálně 1,0 kg 
- Záruka výrobce platná pro území ČR minimálně 1 rok (po dobu 

trvání záruky možnost rozšíření až na 3 roky) – toto ustanovení 
uchazeč do své nabídky výslovně uvede a v případě vítězství ve 
veřejné zakázce nejpozději do podpisu kupní smlouvy doloží 
písemným potvrzením výrobce nabízených zařízení nebo 
oficiálního distributora pro ČR, případně jiným průkazným 
způsobem, s kterým bude Zadavatel souhlasit. Součástí dodávky 
zařízení pak bude písemné potvrzení výrobce nebo oficiálního 
distributora pro ČR, že dodávané zboží je určeno pro český trh 
(včetně soupisu výrobních čísel dodaných zařízení) a záruční 
servis zajišťuje přímo výrobce zařízení. 

- OS plně kompatibilní s Windows 8 (z důvodu kompatibility s 
dalším vybavením), legální trvalá licence profesionálního 
operačního systému pro správu a práci v doméně, předinstalovaný 
v nejaktuálnější verzi, garance aktualizace operačního systému 

- Externí napájení součástí balení 
- Podpora dualboot 
 

 
Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná 
označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a 
uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 
 
Limitace nabídkové ceny: 
 
Zadavatel limituje celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky částkou 300.000,- Kč 
s DPH.  
 
Nabídková cena uchazečů v Kč s DPH nesmí tuto celkovou předpokládanou hodnotu VZ překročit. Pokud 
uchazeč v nabídce uvede cenu s DPH vyšší, nebude jeho nabídka splňovat požadavky zadavatele a po 
vyřazení nabídky bude uchazeč následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. 
 
Zadavatel zároveň limituje ceny u následujících dílčích položek. Pokud uchazeč v nabídce uvede cenu 
s DPHu těchto položek vyšší, nebude jeho nabídka splňovat požadavky zadavatele a po vyřazení nabídky 
bude uchazeč následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. 
 
Limitace dílčích položek nabídky (cena uvedena s DPH): 

Počet Zboží Maximální cena za 1 ks uvedené 
položky 

10 ks Konvertibilních tabletů 15.000,- Kč 

10 ks Tabletů 15.000,- Kč 
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Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu: 
Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny s DPH v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem 
stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém 
případě bude zvýšena cena s DPH o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy 
DPH. 
Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem (kupujícím) a 
uchazečem (prodávajícím).  
 
V Brnědne 3. 11.2014 
 
 
 
 

……………………………….. 
Mgr. Ivo Zálešák 
ředitel školy 

Základní škola Brno, Masarova 11, příspěvková 
organizace 


