
ldi!EDNAVKA

Doklad OBJEDNAVKV
'u

135

Cislo objednávky 138/ ?IWH
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tsz DO Praha
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SDÍatnost faktury 21 dnů

Položka MJ Množství MJ Cena/MJ Cena Celkem

HP EliteBook Esa GS masssu 15 Esa/255 PCE KS 100

HP FlltcBock MC GG 14" FHD I5-8265/SGB/ZSĎSSD/ K5 53.00

WlOP dokovací SIBIIKÍ

HP Classíc ered Keyboard HP USB 1mm Laser KS 70.00

Mouse

HP X4OUUb Bluetooth Mouse KS 6030

HP 15.6 Dumone Gold Briel'case KS 54,00

HP tlsrl External DVDRW Drive KS 75.00

Vystavíl(a) Celková 2 304 Kč
602.30

t, Dodavatel Drohlašuie. žl- chbírá záruku za Jakost zboží nebo dila dle SDeúñkaoe uvedené prnaze.

Z. účel uveden Oběhu dokladupořízení komodity: ik před pía'novéním přípravou operace výdaje

3. v případě prodlení dodavatele “hi lllljcdnotel Právo od této objednávky/Smlouvy kdykoliv odstoupit.

4. Cena: Výše uvedenou (em nej/F llíckmčít, V ceně jen zahrnuty veškeré nálnany dodavatele.

s. fakturu zašlete u; dvou vyhotoveních adresu: sídla oblednatele. objednala! JE oprávněr vrátit fakturu,

která IE vadné nebo neobsahuje zákonem požadované náležltušůl čímž se lEíí splatnost rušit

s. DPH: objednatel není plátce DPH, dodavatel je plátce DPH

74 Jednu vyhotovení této ohledna'vkv a ponechte druhe' zašlete Zpět potvrzením a jejím převzetí.

v Praze dne: 11›05.2U20 V dne
/ZWÝ 70 za

Převzetí objednávky potvmna:

tí. sídlem n
Ela??

PHOVQZNE ORGANIZACNI KSP

Rytířská 12. HU Di Praha l

.i..,„..maaazse.aa§93§.lł1..
Razítko podpis objednatele Razítko DDdDís dodavatele

Číslo objednávky 138/2020 IGI MÚZO Praha s.r.o, wwwmllma strana



Specifikace notebooků včetně příslušenstvíKSPCS

Druh požadovaného zboží

Cena za Počet
Cena bez

Splňuje Jednotka jednotku bez jednotek ulkem nm ním (v ssl Cena vč.DPH

Minimální požadavky ANO DPH celkem
Parametr / funkcionalita

požadavek
Požadovaný parametr

/ NE nebo

číselná hodnota

Notebook sestava NE na Značka a typ: HP EliteBook 850 G6 i7-8565U 15 8GB/256PCC ks 1

Passmark CPU (www.passmark.com) min. 6600 ano

CPU (procesor) Virtualizace procesoruasllnvé tagy ano ano

technologle sa bit | lano l ano

Typ min. DDR4 2400MHz ano

Operační paměť Celková instalovaná velikost min. 8 GB ano

Možnost doplněnína celkovou velikost min. 16 GB ano

ldentlñkam BIOS V BlOS musinbsahnvat sériové číslo a Informace o vyroba a modelu | lano j ano

Zabezpečení neslem pnm nenwávnéne'mu přístupu de ElOS | lano l ano

BIOS/UEFI Možnost zaměnlt slos za UEFl lunlnen Extenslble Firmware lntetracel I lano l ano

Možnost xablokavänl zavedení uperačního systemu 1 penrení | lano l ano

Možnost zablokování vybraných zařízení íperiřerll') tak, aby s mmi nemohl pracoval os | Inna j ano

SSD PCIe NVMe min. 256 GB ano
Pevný disk

Rychlost čtení / zápis Mb / sec min. 500 / 500 ano

!Megan/zná sum' kana , 100/1000 Mbit/set., ms, Wake un uw, podpura 5021×, px; m (mm. executmn Environment) ano

.m x2 ano

1x digitální připojení k externímumgmmá “má Fadpuru prace me mummm Saucusne kauz UHD mzhvam min.
monitoru (HDMI) ano

Základní deska
!Integrovaná „um km | lana x ano

YFM (Trusled Platform Modum (hwpverze YFM 2 o | Iarw 1 ano

USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší), USB-c min. 3x - z tohomin. 2x USB 3.0 ano

Integrovaná konektivita bezdrátovépřipojení min.

Wireles LAN 802.11ac/a/b/g/n,

BlueTooth 4.0 LE
ano

vstup pro mikrofon / výstup sluchátka (může být společný) min. 1x ano

Vellkosl úhbgříčky mm. 15,5' ano

Display
LCD him/ný | lano 1 ano

Pracovní rozlišení bodů (š x v) min. 1920x1080 ano

vaedem' povrchu matný ano

Baterie Deklarovaná výdrž baterie min. 6 hodin ano

Zabezpečení . sm „o „mm nememm zámek, | lano 1 ano

Skříň Hmmnosx,včeměhwavm'haceue | max. lmkg 1 ano

Rozměry (šx v x h) max. 370 x 260 x 20 mm ano

Kwávesmce cz, klávesy F17F12,łeske rullalem Máves, pndsvícená LED, nchrana pm. panu l l x m ano

Numevická kh'vesnice | lano 1 ano

Dam mlegruvané vybavení Poluhový ovladač V Touch Pad s DDdDamu vícedowkuvých sest, včetně levého a Dvavéhn l lano x tlałhka ano

notebooku



Další integrované vybavení

notebooku Webkamera s rozlišením min. HD ano

Auwo mwkmłun nepmdummsxusuy | Iarw ano

menu' Čtečka čwpových karel, komnaumlm s x50 IEC 7310 un a ISO wrc 7315,cc\D,Pc/5c l lm ano

wmemv :Kačka paměťovýzh karelr poupara m1n›SD,SDXC,SDNC | lana ano

Další přlslusemvl IAuamer napáieu 100- 240V, 50-60 Hz ~ výkon odpovidiiídsubllmmu chodu sestavy I lano ano

Dokovací slamce Dokovací konektor umožňujícípřipojení na UltraSlim 2013 Docking Station používanou v

organizaci
ano

ano

Základy“ předlnslalované programové wnavenlllmage na dlsku) rcs osm MS Wlndows m zna pmlessmml cz sa lm ano
Systémová platforma

osmni sw vceně - msulačnlcn nebo DVD s ovladači a managememsm na vyžádání při am nákupu nebo na usa flash dlsku ano

Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcemdokončení opravy NBD on-site od nahlášení,

platná od data dodání na celou dodávku, ponechání vadného disku zákazníkovi. min. 5 let

ano

Záruka baterie min. 3 roky ano

Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím

Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servlsnl' slředlskz pokrývající

Záruka celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora

poskytovaná prostřednictvímtelefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém

nebo slovenském lamamusí býtdostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 min. ano

hod. Podpora prostřednictvím internetu musíumožňovat stahování ovladačů a manuálů

z internetu adresně pro knnkrémlzadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor

na zařízení.

ano

Zařízení musísplňovat: NařízeníKomise EU č. 617/2013 ze dne26. června 2013, kterým se

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES,soulad s direktivou RoHS

(Restriction of Useof Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product min. ano
Ostatní

Environmental Assessment Tonll, EnergyStar min. v. 6.0., výrobek musíbýt nový, nepoškozený

a originálně zabalenývýrobcem. Výrobek musí mítoriginální lokalizaci pro ČR ano

Barva v odsllnsch a kumblnacizh baru černá, šadá, bílá. střl'bnlá | Ialw ano

Notebook sestava NB 02 Značka a typ: HP EliteBook 840 G6 14" FHD i5-8265/8GB/256SSD/ W10P s dokovací stanicí ks 53

PassmirkEPU(wwwpassmarkwm) | mm Issue ano

CPU (procesor) Vinuahzace Dvacesumasñové karty | lano ano

lechnolagle 50 lm | lano ano

Typ min. DDR4 2400MHz ano

Operační paměť Celkovámscaluvanavellkvsl | mm Issa ano

Možnost doplněnína celkovou velikost min. 16 GB ano

ldentlñkace BIOS , ElUS muslobsahovat sévluve člslo z Infolmme 0 výrobu a modelu | lano ano

Zabezpečenl heslem prnll nenprávněnému plmvpu do ElOS | lano ano

BIOS/UEFI Mnínnst mměnlt BIOS za um [uhlnea Extenslble řlrmware lhcerleee, m ano

Moinosl zablokovánl zaveden' operačního svslemu z periferií | lana ano

Možnost zablokovénl vybraných zařlzenl (penlenll tak, aby s nlml nemohl pracoval as | lano ano

ano

72mm ssopclenvMe „un, zsseo V Rychlostčkenl'lzápisMb/sec min 500/500 ano

lmegmvaná síťová kana- 100/1000 moll/sec, R145,Wak: nn ml. DWDnra 301mm l lm (Pvebmzl EXeculmn Envlmrlmenl) ano

podpora práce více monitorů současně min. 2 ano
Integrovaná grafická

1x digitální připojení k externímu
karta UHD rozhraní min.

monitoru (HDMI) ano

Základní deska



Základní deska

Integrovaná zvuková karta ano ano

WM (Trusled Plalloml Module) chlp verze WM z u | lano ano

USBZO,USE!G{nebovyššil,USBrt | min I3xr1mhemln1×USESG ano

Integrovaná konektivita

. ,„ , WIIeIEsMNSDZHada/h/g/u, beldvamvepvlpojenl | mlrl |E|MGWHMDlE ano

Vstup Fm mlkmřun /výsluo sluchátka (může WI spulsiný) | mlnv |1× ano

Velikost uhlopllčkv | IM" až 14,9" ano

Display
lcl) barevný | lano ano

Pracovní rozlišení bodů (š x v) min. 1920x1080 ano

vaedem' povrchu | Irnaíný ano

aareno 'Deklarovauávýdríbaterle | mín lohooln ano

Zabezpečenl'r slot pro mechznltký bexnečnosml zámek, I lano ano

Skříň Hmumasl,vłeměhlavnlhalerle | nm I],5kg ano

Rozměwlšnvxhl | max ISADXZAIOXZDmm ano

novem (1, klávesy nem, české .moon náves, „odsvíceuá leo, „om po.. „lm l lm ano

Numerltká klávesmte | lana ano

Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykovýchgest, včetně levéhoa pravého

Další integrované vybavení tlačítka

ano

ano

notebooku Webkamera s mlllšenl'm | mín IHD ano

km mlkmlarl . repmduklor Asterenl | lana ano

lmemí Člečka člWVÝCh karet, komoahoilní s lso IEC 7310 lm a lso líc 7m, ccln, PE/SC l lm ano

lnrernl člečka pameíowm kavel' podpora mín SD,SD×C,SDHC | lano ano

Dalšl gřlslušenslvl Moorer nagá eeí 100 , zwv, 50750 Hz , výkon oooovloa ltlsmbllnímu chodu segíavv ano ano

Dokovací stanice
Rozhraní: 4x USB - z tohomin.2x USB 3.0, 2x digitální port pro současnépřipojení externích

monitorů, Ethernet (100/1000Mbit/sec, RJ45, Wakeon LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot

eXecution Environment)), 1x jack 3,5mm audio out, 1× lack 3,5mm audio in, napájecí adapter, ano

napájení NB, stejný výrobce jako výrobce notebooku. Dokovací konektor musíbýt kompatibilní

s UltraSlim 2013 Docking Station ooužívone'v naší organizaci.

ano

Základní předinstalované programové woavenílímage na disku) rcs OEM MS Windows 10

Professional CZ 64 bit.

ano

ano
Systémová platforma

anální sw vcerlš - ínsulačnícn nebo DVD s ovladači a mánágamemem na vyžádání při BW nakupu nebo na usa flash dlsku ano

Záruka notebooku v ČR garantovaná výrobcemdokončení opravy NBD on-site od nahlášení,

platná od data dodání na celou dodávku, panemánlvmnehu disku zákazníkovi. min. 5 let

ano

Záruka baterie min. 3 roky ano

Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím

Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, komín' „room pokrývající

Záruka celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora

poskytovaná prostřednictvímtelefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém

nebo slovenském jazyce musí býtdostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 min. ano

hod. Podpora prostřednictvím internetu musíumožňovat stahovánl ovladaeí. a manuálů

z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor

na zařízení.

ano



Zařízení musísplňovat: NařízeníKomise EU č. 617/2013 ze dne26. června 2013, kterým se

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES,soulad s direktivou RoHS

(Restriction of Useof Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product

Ostatní Environmental Assessment Tool), EnergyStar min. v. 6.0., výrobek musíbýt nový, nepoškozený

min. ano

a originálně zabalenývýrobcem. Výrobek musí mítoriginální lokalizaci pro ČR

ano

Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. ano ano

Eneml' klávesnice z nné Značka a typ: HP Classic WiredKeyboard a HP USB 1000dpi Laser Mouse ks 70

Provedení Drátová kancelářská klávesnicea myš s prlpoíením USB od stejného výmbce lako noteboook.
ano

Klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice dvouřádkový enter, délka kabelu

Klávesnice
min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves,odolná proti pollíí íekurmou

ano

Min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5 m, symetrické Dluvedení (pro Plavale leváky), rolovací

Myš
kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasickávelikost od 10 do 12 cm (ne malé

ano

notebookové)
CE (Conformité Européene),RoHS, wmbek mu5l

býtnový, nepoškozený a originálně zabalený
Certifikáty a normy

výrobcem. Výrobek musí mítoriginální lokalizaci pro ČR. ano

Záruka Min. 24 měsíců od data dodání na celou dodávku. ano

MYŠZnačka a typ: HP X4000b Bluetooth Mouse ks 50

Bezdrátová: min. 3 tlačítka,symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko,

Provedení senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (nemalé

notebookové) stejného výrobce jakonoteboook. ano

CE (Conformité Européene),RoHS, výrobek musí býtnový, nepoškozený a originálně zabalený

Certifikáty a normy
výrobcem. ano

Záruka Min. 24 měsíců od data dodání na celou dodávku. ano

Brašna na notebook Značka a typ: HP 15.6 DuotoneGold Briefcase ks 54

Brašna na notebook od stejného výrobce jako bude noteboook, velikost 15,6“ s ochrannou
Provedení

přihrádkou na notebook a možností uložení zdroje, bluetoothmyši a dokumentů formátu A4.
ano

Min. 24 měsíců od data dodání na celou dodávku. výrobek musí býtnový, nepoškozený a
Záruka

originálně zabalený výrobcem. ano

Externí optická mechanika Značka a typ: HP USB External DVDRW Drive ks 25

Ultra slim design, min.8 x DVD±R±RW, min. 24 x CD±R±RW, komoanoílní s USB 3.0, včetně

Provedení
kabelu, od stejného výrobce jako noteboook. ano

cz (Conformité Européene),RoHS, výrobek musí býtnový, nepoškozený a originálně zabalený
Certifikáty a normy

výrobcem. ano

Záruka Min. 24 měsíců od data dodání na celou dodávku. ano

Celková cenabez DPH / včetně DPH 1 904 630,00 Kč 2 304 602,30 Kč

Dodavatelé vyplní pouze žluté pole tabulky, zbylé provázání vzorců v tabulce musí zůstatnezměněno.

Cena uvedená dodavatelem ve žlutém poli ve slouoeí H je konečná, tedy po “načtení všxh slev a bonusů, včetně dopravy na místo plnění.

Dodavatel uvede přesné typové omaíenía výrobce k jednotlivým nabízeným noloika'rn 4

Do sloupce F dodavatel uvedeparametry, které splňuje nabízený produkt, vzhledem k požadavkům zadavatele.

Dodavatel zodpovídá za správnost všechúdajů.


