


Minimální 

požadavek
Požadovaný parametr

Splňuje 

požadavky ANO 

/ NE nebo 

číselná hodnota

Notebook sestava ks 45 21 Kč

min. 6200 ANO

ano ANO

ano ANO

min. DDR4 2400MHz ANO

min. 8 GB ANO

min. 16 GB ANO

ano ANO

ano ANO

ano ANO

ano ANO

ano ANO

min. 256 GB ANO

min. 500 / 500 ANO

ano ANO

podpora práce více monitorů současně min. 2 ANO

rozhraní min.
1x digitální připojení k externímu 

monitoru (HDMI)
ANO

ano ANO

ano ANO

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

bezdrátové připojení 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

14" až 14,9" ANO

ano ANO

min. 1920x1080 ANO

matný ANO

Baterie min. 6 hodin ANO

ano ANO

max. 1,5 kg ANO

max. 340 x 240 x 20 mm ANO

ano ANO

ano ANO

ano ANO

min. HD ANO

ano ANO

ano ANO

ano ANO

Další příslušenství ano ANO

Dokovací stanice

ano ANO

ano ANO

ano ANO

min. 5 let ANO

min. 3 roky ANO

min. ano ANO

min. ano ANO

ano ANO

Externí klávesnice a myš ks 45 21

Provedení ANO

Klávesnice ANO

Myš ANO

Certifikáty a normy ANO

Záruka ANO

Myš ks 45 21

Provedení ANO

Certifikáty a normy ANO

Záruka ANO

Brašna na notebook ks 45 21

Provedení ANO

Min. 24 měsíců od data dodání na celou dodávku.

Značka a typ: HP X4000b Bluetooth Mouse

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

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

notebookové) stejného výrobce jako noteboook, připojení Bluetooth bez dongle.

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

výrobcem. 

Min. 24 měsíců od data dodání na celou dodávku.

Značka a typ: HP 14.1 Business Slim Top Load

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

přihrádkou na notebook a možností uložení zdroje, bluetooth myši a dokumentů formátu A4.

HP USB Keyboard CZ a HP USB 1000dpi Laser Mouse

Drátová kancelářská klávesnice a myš s připojením USB od stejného výrobce jako noteboook. 

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

min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, odolná proti polití tekutinou

Min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5 m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací 

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

malé notebookové)

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

výrobcem. Výrobek musí mít originální lokalizaci pro ČR.

Záruka

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

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

Záruka baterie

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

Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska 

pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. 

Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v 

českém /s lovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 

17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a 

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

identifikátor na zařízení.

Ostatní 

Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se 

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

RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic 

Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0., výrobek musí být nový, 

nepoškozený a originálně zabalený výrobcem. Výrobek musí mít originální lokalizaci pro ČR

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

Adaptér napájecí 100 - 240V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy

Rozhraní: 4x USB - z toho min.2x USB 3.0, 2 x digitální port pro současné připojení externích 

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

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

napájení NB, stejný výrobce jako výrobce notebooku. Dokovací konektor musí být 

kompatibilní s UltraSlim 2013 Docking Station používané v naší organizaci.

Systémová platforma

Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 

Professional CZ  64 bit.

Ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při 

nákupu nebo na USB flash disku.

Další integrované vybavení 

notebooku

Klávesnice: CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED, ochrana proti polití

Numerická klávesnice

Polohový ovladač - Touch Pad s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého 

tlačítka

Webkamera s rozlišením

Audio: mikrofon + reproduktor (stereo)

Interní čtečka čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC

Interní čtečka paměťových karet - podpora min. SD,SDXC,SDHC

Deklarovaná výdrž baterie

Skříň
Zabezpečení - slot pro mechanický bezpečnostní zámek,

Hmotnost, včetně hlavní baterie
Rozměry (š x v x h)

Display

Velikost úhlopříčky

LCD barevný

Pracovní rozlišení bodů (š x v)

Provedení povrchu

Pevný disk
SSD PCIe NVMe

Rychlost čtení / zápis Mb / sec

Základní deska

Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE 

(Preboot eXecution Environment)

Integrovaná grafická 

karta UHD

Integrovaná zvuková karta

TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0

Integrovaná konektivita

Operační paměť
Typ

Celková instalovaná velikost

Možnost doplnění na celkovou velikost

BIOS/UEFI

Identifikace BIOS - BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu

Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS 

Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií

Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS 

Značka a typ: HP EliteBook 840 G6 14" FHD i5-8265/8GB/256SSD/ W10P s dokovací stanicí

CPU (procesor)
Passmark CPU (www.passmark.com)

Virtualizace procesoru a síťové karty

Technologie 64 bit

Specifikace notebooků včetně příslušenství

Druh požadovaného zboží

Jednotka

Cena za 

jednotku bez 

DPH

Počet 

jednotek 

celkem

Cena celkem bez 

DPH

DPH

(v %)
Cena vč. DPH

Parametr / funkcionalita



Záruka ANO

Celková cena bez DPH / včetně DPH

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

Cena uvedená dodavatelem ve žlutém poli ve sloupci H je konečná, tedy po započtení všech slev a bonusů, včetně dopravy na místo plnění.

Dodavatel uvede přesné typové označení a výrobce k jednotlivým nabízeným položkám .

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

Dodavatel zodpovídá za správnost všech údajů.

Dodávaný produkt musí být nový, nepoužitý, zabalený v originálním obalu a musí pocházet z originální distribuce pro Českou Republiku.

1 557 675,00 Kč 1 884 786,75 Kč

Min. 24 měsíců od data dodání na celou dodávku. výrobek musí být nový, nepoškozený a 

originálně zabalený výrobcem.




