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PARDUBlcKÝ KRAJ

|NVEST|CE Do ROZVOJE VZDĚLÁVANi

Příloha č. 5
k Zadávací dokumentaci k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

Specifikace vybavení - robotika

Název vybavení

Skupinová staVebnice pro robotické projekty

Specifikace a

Skupinová stavebnice pro práci 2-3 studentů na robotických projektech.
Stavebnice by měla obsahovat řídicíjednotku schopnou komunikovat s Pc
pomocí UsB kabelu i bezdrátově (ne'ilépe Bluetooth) včetně dobíjecíbaterie
s napájecím adaptérem' dáIe minimálně tři servo pohony a řadu kompatibilních
senzorů (vyžadu.jíse tlakový, světelný, zvukový a ultrazvukový senzor). Stavebnice
musí obsahovat dostatečnémnožstvíkabeláže pro připojenívšech senzorů na
řídicíjednotku (v jednom okamžiku by mělo být možno připojit minimá|ně čtyři
senzory) a stejně tak řadu pasivních konstrukčníchdí|ů(pásy, speciální spojky,
šneková ko|a, hřídele, konstrukčnínosníky) pro sestavení mnoha typově různých

parametry

Kusy:

10

robotů.
Název vybavení

Doplňkový technický materiál

Specifikace a

Bílá elektroizolační páska o minimálních rozměrech 10m x 25 mm.

Kusy:

I

parametry
Název vybavení

Doplňkový technický materiál

Specifikace a

černá elektroizolačnípáska o minimálních rozměrech ]-om

Kusy:

I

X 25 mm

parametry
Název vybavení

Doplňkový technícký materiál

Specifikace a

červená eIektroizolačnípáska o minimálních rozměrech 1om

Kusy:

1

X 25 mm

parametry
Název vybavení

Doplňkový technický mateřiál

Specifikace a
parametry

So|olitová deska bíIá (stačíz jedné strany) o minimá|ních rozměrech 120 cm x 60

Název vybavení

Sítová multilicence sW pro robotické projekty

Specifikace a
parametry

Síťová multilicence pro jednu počítačovouučebnu _ software pro programování
'ídicíjednotky metodou drag and drop (táhni a pU5ť) kompatibilní s řídicí

Kusy:

4

cm

Kusy;

I

ednotkou požadovanou výše.

V Pardubicích dne 15. listopadu 2013
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PARDUBtcKÝ

|NVĚSTICE Do BoZVoJE VZDĚúVÁNÍ

Příloha č. 6
k Zadávací dokumentaci k v'ýzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

Specifikace vybavení- Notebooky a SW

Název vybavení

Notebook

Specifikace a

Minimální parametry:

parametry

Kusy:

13

NoVý notebook 15,6'' v minimální konfiguraci:

procesor s benchmark skóre v hodnotě 1620 bodů a více dle testu PassMark cPU

Mark http://www.cpubench ma rk.net/, min. 500GB HDD 5400ot, min.4 GB DDR,
GPU integrovaná, videocard benchmark min 460 bodů podle
www.videocard bench ma rk. net, min 15'', matný disp|ej, poměr stran 16:9, HD
ready, wlFI, BT, 10/100/1000, min. DVD-+RW, min.2x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI,
VGA, USB myš, beznástrojová výměna komponent. Záruka min.36měsíců, oprava
V mí5tě instalace, zahájení

opravy nejpozději následující pracovní den po

nahlášení'
Kusy:

Název vybavení

Kancelářský balík 5W

Specifikace a
parametry

OS WIN 7 Pro, nebo WIN 8 Pro downgraded

13

Poznámka: os Ms Windows 7 Prof. 64 je požadován z důvodu proškolení
zaměstnanců na tento program a použitíjinéhoSW by příjemci způsobilo
mimořádné obtížez důvodu eIektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti
jejich proškolení,značnéobtÍžeby činila kompatibilita s informačnímsystémem,
byla by značně obtížná komunikace knihoven programU FoxPro ve vyššíverzi.

cvrulnÁzturu' PÁl{Dt.]t]lCE
MOZARTOVA 449

V Pardubicích dne 15. listopadu 2013
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