
 

 

 

  

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek 

pro veřejnou zakázku na dodávky  

 

Úvod:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Uchazeči do 
těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní 
identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek 
předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na 
veřejnou zakázku 

 

 

 

„Vybavení učeben ZŠ Bělkovice - Lašťany“ – část I. 

 

 

 

 

 

 



KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „smlouva“) 

 

 

 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Prodávající :         
Název (firma):   AV MEDIA, a.s. 
Sídlo:    Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10 
Jednající (jméno, funkce)  Ing. David Lesch - Předseda představenstva 
Tel./Fax.   +420 261 260 218 
IČ/DIČ:   481 08 375 / CZ48108375 
Bankovní spojení (č.ú.banka): Česká spořitelna, a.s., č.ú. 124 277 319 / 0800 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (údaj o registraci firmy): u Městského soudu v Praze oddíl 
B, vložka 10120 
 
Kontaktní osoba (jméno, emailová adresa, telefonní číslo): Pavel Mlčák, pavel.mlcak@avmedia.cz, 
+420 724 437 834 
 

 

 
(dále také jen „prodávající“) 

 

 

1.2 Kupující:  
Název:                     Obec Bělkovice - Lašťany  
Sídlo:                       783 16 Dolany, Bělkovice – Lašťany 139 
IČ:                            00298654 
DIČ:                         CZ00298654 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., č.ú. 1801715369/0800 
Kontaktní osoba:     Ing.Tomáš Němčic, starosta 

   (dále také jen „kupující“)  

 

 

 



 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1 Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace ICT vybavení do odborných učeben v základní 
škole Bělkovice - Lašťany . 

2.2 Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle položkového 
rozpočtu uvedeného v příloze č. 1,  který tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), 
a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. 

2.3 Kupující se zavazuje od prodávajícího odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou 
kupní cenu.  

2.4 Součástí dodávky je i předání dokladů a veškeré technické dokumentace, které se ke zboží 
vztahují. 

2.5 Součástí předmětu smlouvy je i doprava zboží do místa plnění uvedeného v článku 4.2 této 
smlouvy včetně roznosu do jednotlivých učeben, instalace , zprovoznění a zaškolení obsluhy. 

2.6 Součástí dodávky bude: návod k použití a údržbě v českém jazyce popř. certifikáty, že všechny 
dodávané součásti a příslušenství splňují parametry dle obecně platných zejm. bezpečnostních 
předpisů a českých technických norem. 
 

3. SMLUVNÍ PODMÍNKY 
 

3.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a to 
v souladu s ustanovením § 2132 obč. zákoníku.   

3.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.  
3.3 Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto 

vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob. 
3.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na základě Výzvy 

k podání nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku. 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  
 

4.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 4 měsíců od podpisu kupní smlouvy 
4.2 Prodávající zajistí dodání zboží do nové budovy základní školy v obci Bělkovice - Lašťany . 
4.3 Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit 

kupujícímu a to nejpozději dva pracovní dny předem.  
4.4 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost při předání zboží a zajistit 

prodávajícímu vhodné podmínky pro řádnou vykládku dodaného zboží. 
4.5 Kupující při předání zboží provede kontrolu, zda nedošlo ke zjevnému poškození zboží a jeho 

obalů při přepravě zboží a kontrolu dokladů. V případě zjištěných vad má kupující právo 
odmítnou převzetí zboží, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu – dodacím listu 
prodávajícího. 

4.6 Zboží se považuje za odevzdané a závazek prodávajícího odevzdat zboží kupujícímu za 
splněný okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad bránících užívání. V případě, že kupující 
převezme zařízení s vadami nebránící užívání, je závazek prodávajícího splněn tímto předáním 
a následně dojde k odstranění těchto vad v co nejkratší době, nejpozději však do 15 dnů, V 
případě, že kupující převezme zařízení s vadami bránících užívání, je závazek prodávajícího 
splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zařízení vykazovalo v době převzetí, 

 
 



5. KUPNÍ CENA 

 

5.1 Kupní cena za zboží podle této smlouvy činí: 

       Celková cena bez DPH v Kč                            1 637 059,30,- Kč  

DPH 21% v Kč     343 782,45,- Kč 

Celková cena včetně DPH v Kč:   1 980 841,75,- Kč 

5.2 Celková kupní cena za zboží je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace 
zakázky neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky, 
včetně dopravy do místa dodání zboží sjednaného podle této smlouvy a to, roznos zboží, 
montáž, instalace, doprava, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Kupní cena v plném rozsahu 
zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací a 
plnění dle závazné dokumentace k výběrovému řízení, na základě které je smlouva uzavírána.  

5.3 Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY  
6.1 Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu. 
6.2 Podkladem pro úhradu ceny dodaného zboží je faktura, která bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „faktura“). Faktura bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, mimo jiné také: 
- Číslo a datum vystavení faktury 
- Číslo a datum dodacího listu podepsaného dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem 

(dodací list bude přílohou faktury) 
- Označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
- Číslo a datum smlouvy 
- Lhůtu splatnosti faktury 
- Název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího 
- Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu 

6.3 Ve faktuře bude uvedeni registrační číslo projektu: : CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003718 
 

6.4 Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci 
kupujícího. 

6.5 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

6.6 Povinnost zaplatit cenu za zboží je splněna dnem připsání příslušné částky na účet 
prodávajícího. Totéž pravidlo okamžiku splnění dlužníkovy povinnosti platit ve prospěch účtu 
věřitele platí i pro jiná peněžitá plnění smluvních stran na základě této smlouvy, zejména 
smluvní pokuty, náhrady škody aj. 

6.7 Kupující je povinen vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se 
smluvními podmínkami nebo bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, a to 
s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je v takovém případě povinen chybnou fakturu 
opravit či zrušit a vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

6.8 Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od 
prvního dne prodlení. 

6.9 V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek 
dohodnutých touto smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 



0,05% z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne 
prodlení. 

6.10 V případě prodlení prodávajícího s provedením servisního zásahu do 2 pracovních dnů od 
nahlášení závady, má kupující nárok na smluvní sankci ve výši 0,2% za každý započatý 
pracovní den, přičemž smluvní pokuta se stanoví  z ceny výrobku, na který se servisní zásah 
vztahuje.  

6.11  Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami dohodnutými v této smlouvě dotčen. 
 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE 
7.1 Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. 

občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době 
jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době. 

7.2 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Na zboží se vztahuje záruční doba 
uvedená výrobci těchto zařízení. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Záruční doba se 
pozastaví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost prodávající. 

7.3 Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.  
7.4 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou 

či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé 
běžným opotřebením zboží. 

7.5 Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má kupující právo na 
opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného 
zboží včetně s tím souvisejících plnění (zjm.doprava) 

7.6 O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7.7 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady 
zboží.  

7.8 Prodávající je povinen provést servisní zásah v místě plnění dle čl. 4.2  do 2 pracovních dnů 
ode dne nahlášení závady - poruchy. Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady 
do 2 pracovních dnů, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající. 

7.9 Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku. 
 

8. PLATNOST SMLOUVY 
 

8.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  
8.2 Jakákoliv změna této smlouvy je platná jen v písemné formě prostřednictvím vzestupně 

číslovaných dodatků a s podpisem obou smluvních stran. 
 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
9.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a odpovídají 

skutečnosti. 
9.2 Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněné. 
9.3 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy. 
9.4 Souběžně s realizací veřejné zakázky na dodávky „Vybavení učeben ZŠ Bělkovice - Lašťany" 

bude realizována i veřejná zakázka na stavební práce s názvem: „Přístavba a nástavba ZŠ 
Bělkovice - Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení. Vítězní dodavatelé 
jsou si povinni navzájem poskytnout součinnost při realizaci obou zakázek pro dodržení 
požadované kvality, termínu a efektivity vynaložených prostředků. 

9.5 Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. 



9.6 Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy 
nedotčena a v platnosti. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude 
co možná nejblíže původnímu záměru této smlouvy. 

9.7 Veškerá prohlášení nebo sdělení je třeba zasílat na adresu sídla kupujícího/prodávajícího. 
Každou změnu adresu nebo jiných relevantních údajů jsou smluvní strany povinny obratem 
sdělit druhé smluvní straně. 

9.8 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, jeden výtisk obdrží prodávající a jeden výtisk 
obdrží kupující. 

9.9 Prodávající  je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční  kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů  a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k 
provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, umožnit 
průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v 
místě realizace projektu a poskytnout  součinnost všem osobám oprávněným k provádění 
kontroly, příp. jejich zmocněncům 

 
9.10 Prodávající je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších 

dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to po dobu 10 let od předání 
a převzetí zboží kupujícím. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 
563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let. 
 

9.11 Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany 
prohlašují, že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své 
souhlasné vůle připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smlouvu.  
 
 
Příloha smlouvy č. 1:  Položkový rozpočet 
 
 
Za kupujícího                                                                      Za prodávajícího:  
 
 
 

       V Bělkovicích - Lašťanech dne……………                                      V Praze dne .06.2020 

 

         Ing.Tomáš Němčic, starosta    Ing. David Lesch, Předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Pomůcky

ceny v Kč bez DPH

Datum: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 2 3 4 5 6 7 8

1 637 059,30
01 ICT - Informační a komunikační technologie 1 637 059,30

1 Montáž - notebook pro učitele ks 7,00 600,00 4 200,00

2 Dodávka - notebook pro učitele ks 7,00 23 708,00 165 956,00
notebook,  displej IPS 15,6" 1 920 x 1 080, výkon CPU min. 7900 bodů dle nezávislého testu passmark, operační 
paměť 8GB DDR4, pevný SSD NVMe disk s kapacitou 256GB, Gbit síťová karta, wifi standardu 802.11ac, 
Bluetooth, čtečka pam. karet, čtečka otisku prstů, podsvícená klávesnice, numerická klávesnice, 1x HDMI, 3x USB, 
1x audio pro sluchátka, operační systém s podporu AD (domény). Cena včetně dopravy, záruky 36 měsíců, 
kancelářského SW pro správu a tvorbu dokumentů plně kompatibilního s MS Office Standard, antivirového 
programu s centrální správou na 3 roky a brašny.

3 Montáž - PC žákovská stanice ks 31,00 600,00 18 600,00

4 Dodávka - PC žákovská stanice ks 31,00 21 932,10 679 895,10
PC typu All in One, displej IPS 23,8" 1 920 x 1080, výkon CPU min. 10500 bodů dle nezávislého testu passmark, 
operační paměť 8GB DDR4, SSD NVMe disk s kapacitou 256GB, DVD optická mechanika, Gbit síťová karta, 2x 
rozšiřující slot M.2, 1x DisplayPort, 1x audio kombinovaný pro sluchátka a mikrofon, 4x USB, čtečka karet, 
klávesnice a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény). Cena včetně dopravy, záruky 36 
měsíců, kancelářského SW pro správu a tvorbu dokumentů plně kompatibilního s MS Office Standard, antivirového 
programu s centrální správou na 3 roky.

5 Montáž - Laserové ukazovátko ks 5,00 50,00 250,00

6 Dodávka - laserové ukazovátko ks 5,00 1 237,50 6 187,50

Dálkový bezdrátový ovladač prezentací s dosahem 8 m. Včetně laserového ukazovátka, dosah laseru 200 m. 
Tlačítka pro přechody stranek v prezentaci (nahoru/dolů), USB bezdrátová technologie 2,4 GHz. Záruka 24 měsíců.

7 Montáž - Projektor přenosný ks 2,00 50,00 100,00

8 Dodávka - Projektor přenosný ks 2,00 17 357,00 34 714,00



3LCD / 3chip projektor, barevný světelný výstup  3.600 lumenů v souladu s normou IDMS15.4, Bílý světelný výstup  
3.600 lumenů v souladu s normou ISO 21118:2012, Rozlišení  WUXGA, 1920 x 1200, 16:10, Vysoké rozlišení  Full 
HD, Kontrastní poměr  15.000 : 1, laserový projektor nebo lampa as min. životností 6.000 h, 10.000 h (v úsporném 
režimu), Korekce lichoběžníku  Auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °, Úhlopříčka promítaného obrazu  
30 palce - 300 palce, Projekční vzdálenost (wide/tele)  1,8 m - 2,17 m (60 palec displej), Rozhraní  Audiovstup, 
cinch, MHL, Kompozitní vstup, HDMI vstup (2x), VGA vstup, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, USB 2.0 typu 
B, USB 2.0 typu A, Repro 2W, záruka 24 měsíců.

7 Montáž - Kopírka/multifunkce ks 1,00 3 000,00 3 000,00

8 Dodávka - Kopírka/multifunkce ks 1,00 92 676,70 92 676,70
Multifunkční barevný tiskový stroj, laserová technologie, formát A3/A4, rychlost tisku minimálně 25 stran za min i 
duplexně, rychlost skenování minimálně 80 barevných stran za minutu, rozlišení tisk 1200x1200, skenování do 
mailu a do složky ve formátu JPG, TIFF, PDF, automatické oboustranné skenování i kopírování, oboustranný 
podavač předloh, ovládací dotykový displej minimálně 10", minimálně 8GB RAM a 160GB SSD, 2 zásobníky s 
kapacitou minimálně 500 listů formát A3, SRA3, A4, A5 nebo standardní obálky, podstavný stolek, vytištění první 
strany do 7s, duplex, Gramáž papíru 70-250 g/m2 – při duplexním tisku ze zásobníků, až 300g/m2 z ručního 
podavače, plnohodnotná sada tonerů (nejen startery), rozhraní LAN 1Gb a USB, Tiskový jazyk PCL5, PCL6, 
Postscipt 3, Podpora Windows 7/8/10 (32/64b.) + Windows Server 20012/2016/2019, včetně dopravy, instalace a 
záruky 24 měsíců

7 Montáž - Interaktivní tabule ks 5,00 6 440,00 32 200,00

8 Dodávka - Interaktivní tabule ks 5,00 44 030,00 220 150,00

Ovládání musí být možné dotykem prstu, popisovače nebo jiného předmětu. Ovládání musí být zcela nezávislé na 
dodávaných popisovačích. Snímací technologie pracuje na principu čtyř kamer a umožňuje rozpoznání min. čtyř 
současných dotyků a ovládání gesty. Snímací technologie musí dále rozpoznat dotyk prstem, popisovačem a 
mazací houbičkou a automaticky těmto dotykům přiřadit různou funkci = prst pro ovládání, popisovač pro psaní, 
houbička pro mazání. Povrch musí být určený pro promítání obrazu = matný, eliminovat odlesky. Povrch musí být 
magnetický. Povrch nesmí obsahovat žádnou technologii, popisovače bezdrátové,  bezbateriové a mechanicky 
odolné. Součástí tabule aktivní lišta pro dva popisovače. Výběr požadované barvy popisovače musí být pouhým 
stiskem tlačítka příslušné barvy. Lišta dále obsahuje tlačítko pro výběr pravého tlačítka myši, tlačítko pro aktivaci 
klávesnice, spuštění kalibrace. Tabule musí mít rozměry 1994 x 1300 x 165mm, s tolerancí ± 10mm. Aktivní plocha 
vyplňuje celou plochu uvnitř rámu a musí mít úhlopříčku 87“ a rozměry 1877 x 1173mm, s tolerancí ± 10mm. 
Hmotnost tabule nesmí přesáhnout 27,2 kg. Cena včetně dopravy, instalace, zaškolení, nastavení a záruky 5 let.

9 Montáž - Pylonový pojezd s křídly ks 5,00 3 021,00 15 105,00

10 Dodávka - Pylonový pojezd s křídly ks 5,00 31 390,00 156 950,00

Pylonový pojezd s křídly. Stabilní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min.250cm. Rozsah posunu min. 100cm. 
Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný úchyt pro držák projektoru. Boční křídla k interaktivní 
tabuli pro popisování fixou,nebo křídou. Možnost kombinace: z venku pro psaní křídou, uvnitř pro psaní fixou - nebo 
naopak, celá fixová, celá křídová.  Cena včetně dopravy, instalace a záruky 5 let.

11 Montáž - Prezentační software ks 5,00 190,00 950,00



12 Dodávka - Prezentační software ks 5,00 3 950,00 19 750,00
SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně 
kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s 
příponou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, 
prostředí musí být v českém jazyce. Dále musí existovat aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety platformy iOS. 
Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování/testování a cloud 
prostředí pro spolupráci žáků, řešení problémů prostřednictvím žákovských zařízení. Zaručený přístup k novým 
verzím po dobu 5 let. Cena včetně instalace, zaškolení.

13 Montáž - Projektor k tabuli ks 5,00 500,00 2 500,00

14 Dodávka - Projektor k tabuli ks 5,00 32 975,00 164 875,00

Ultrakrátký datový projektor, technologie 3LCD, rozlišení min.  1280 x 800,  výkon min. 3500 ANSI lumenů, 
projekční poměr max. 0,28:1, kontrast min. 14 000 : 1, obrazové vstupy min. 3 x HDMI, 2 x VGA, hmotnost max. 6 
kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a záruky 5 let.

15 Montáž - Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojezd tabule,2x 20 W ks 5,00 500,00 2 500,00

16 Dodávka - Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojezd tabule,2x 20 W ks 5,00 3 300,00 16 500,00

Přídavné reproduktory s možností uchycení na pylonový pojezd tabule,2x 20 W.  Cena včetně dopravy, instalace.
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