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PŘÍLOHA Č. 1 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 
 
Minimální konfigurace  

6 ks NTB konfigurace 1 

- CPU dvě jádra 2.3GHz, 3MB cache s integrovanou grafickou kartou (resp. čipem), nebo lepší 

- RAM 8GB, 1600 MHz, DDR3 (1x8GB) 
- minimálně 128GB SSD 
- FullHD 1920x1080 LCD 

- minimálně 15“ uhlopříčka LCD 
- Licence OS Windows 8.1 Pro 64Bit CZ, nebo novější 
- Záruka 3 roky, dokončení opravy následující pracovní den v místě u zákazníka. Záruka garantovaná 

výrobcem PC 
- Všechny ovladače k PC se stahují na základě sériového čísla PC ze stránek výrobce počítače 
- Sériové číslo musí být uleženo v BIOSu PC tak, aby jej mohl načíst SW pro evidenci PC správce IT od 

firmy Micos 

- Samotestovací utilita nezávislá na operačním systému pro zjištění hardwarových závad PC 
- Dokovací konektor 
- v případě reklamace pevného disku zůstává disk v držení zákazníka (keep-your-harddrive) 

- podsvícená česká klávesnice 
 

1 ks NTB konfigurace 2 

- CPU dvě jádra 2.3GHz, 3MB cache s integrovanou grafickou kartou (resp. čipem), nebo lepší 

- RAM 8GB, 1600 MHz, DDR3 (1x8GB) 
- minimálně 128GB SSD 
- FullHD 1920x1080 LCD 

- minimálně 14“ uhlopříčka LCD 
- Licence OS Windows 8.1 Pro 64Bit CZ, nebo novější 
- Záruka 3 roky, dokončení opravy následující pracovní den v místě u zákazníka. Záruka garantovaná 

výrobcem PC 

- Všechny ovladače k PC se stahují na základě sériového čísla PC ze stránek výrobce počítače 
- Sériové číslo musí být uleženo v BIOSu PC tak, aby jej mohl načíst SW pro evidenci PC správce IT od 

firmy Micos 

- Samotestovací utilita nezávislá na operačním systému pro zjištění hardwarových závad PC 
- Dokovací konektor 
- v případě reklamace pevného disku zůstává disk v držení zákazníka (keep-your-harddrive) 
- podsvícená česká klávesnice 

 
 

2 ks dokovací stanice 

- kompatibilní s dodaným NTB konfigurace 1 a konfigurace 2 včetně napájecích zdrojů 
 
 

2 ks licence na SW Microsoft Office 2013 pro podnikatele 

- krabicová licence přenositelná mezi PC 

 


