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SMLUVNÍSTRANY
KUPUJÍCÍ:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
doplnění některých zákonů

(zákon o vysokých školách), ve

se sídlem:

změně

znění pozdějších předpisů

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

rektor:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

IČ:

61989592

DIČ :

CZ61989592

bankcvní spojení:

(dále jen "kupující") na straně jedné

a
PRODÁVAJÍCÍ:
se sídlem:
zápis v obchodním

rejstříku:

FutureTronic s.r.o.
Livornská 422; Horní Měcholupy; 109 00 Praha 1O
C 227228 vedená u Městského soudu v Praze

statutární orgán:
osob oprávněná jednat
ve

věcech

smluvních:

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČ :

DIČ :
bankcvní spojení:
č.ú. :

Matěj

Saksun

Matěj Saksun

03082610
CZ03082610

a
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(dále jen "prodávající") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), tuto kupní
smlouvu (dále jen ..smlouva") v rámci projektu "Podpora rozvoje informatického myšlení", reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322, v rámci Operačního programu Výzkum , vývoj a
vzdělávání.

Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku

že nabídka

skutečnosti ,

prodávajícího byla kupujícím vybrána v zadávacím řízení s názvem "PdF/PRIM- Robotické a
další výukové pomůcky- část 1" jako nabídka nejvhodnější.

I.

1.

Předmětem koupě

Předmět plnění

podle této smlouvy je dodání zboží (dále jen "zboží") v druhu, množství,

jakost a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její
příloha č . 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu §
2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského
zákoníku se nepoužije.
2.Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu
zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto
zboží, včetně provedení jeho instalace a poskytovat záruční servis zboží za podmínek
stanovených dále touto smlouvou.
3. Ku::>ující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a
v termínu sjednanými touto smlouvou.
4. Prcdávající ve smyslu§ 2103
5. Zboží musí být

plně funkční,

občanského

zákoníku

nové, bez dalších

ujišťuje,

že zboží je bez vad .

dodatečných nákladů

ze strany kupujícího.

ll. Čas a místo dodání

1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží v
zákonných

podkladů

místě

ke zboží, provedení všech zkoušek

dodání,

včetně

dodání všech

ověřujících splnění

technických
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parametrů daných touto smlouvou, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.
2. Místo dodání: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra technické a
informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc. Osoba oprávněná k převzetí zboží za
kupujícího:
, nebo jím pověřená osoba.
3. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o
svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

111. Kupnícena

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši 220
057,85 Kč bez DPH, 266 270,00 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 46 212,15 Kč.
Prodávající je plátcem DPH.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží a zisk prodávajícího
spojené s dodáním zboží (zejména doprava zboží na místo dodání, clo, pojištění, instalace
zboží, dodání všech zákonných podkladů ke zboží, kompletní zajištění záručního servisu).
3. Kupní cena je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje veškeré
náklady spojené s dodáním zboží a jeho instalací. Změna kupní ceny je možná pouze a jen za
předpokladu, že dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je
stanovena v souladu s účinnými právními předpisy.

IV. Platební podmínky
1. Platba za dodávku zboží proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury), obsahujícího všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení kupujícímu. Faktura bude vystavena prodávajícím nejdříve po
dodání zboží. jeho řádné a úplné instalaci. dodání zákonných dokladů. provedení všech
zkoušek ověřujících splnění technických parametrů daných touto smlouvou. což bude
potvrzeno protokolem o dodání a instalaci zboží. Dokladem o řádném splnění závazků
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uvedených v předchozí větě prodávajícím je datovaný předávací protokol opatřený podpisy
oprávněných osob obou smluvních stran jednat ve věcech technických.
2. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a náležitosti obchodní listiny dle§ 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
a současně identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno.
Fakturu prodávající opatří razítkem a podpisem osoby oprávněné ji vystavit. Na vystavené
faktuře bude vyznačen název a registrační číslo projektu uvedeného v záhlaví této Smlouvy a
číslo této Smlouvy.
znění pozdějších předpisů

3. Nebude-li faktura vystavená prodávajícím obsahovat některou povinnou náležitost nebo
prodávající chybně vyúčtuje cenu nebo DPH , je kupující oprávněn před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit fakturu prodávajícími k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury
prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode
dne doručení nové faktury kupujícím.
4. Smluvní strany se dohodly na tom , že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání
příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této
smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2
občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k
prodávajícímu nepoužije.
V. Záruka a

odpovědnost

prodávajícího za vady

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v délce 24 měsíců ode dne podpisu
předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
2. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského
zákoníku. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu v době záruky (nástup na
do 5 pracovních dn ů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem,
faxem , písemně). Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15
kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad , nedohodnou-li se osoby oprávněné
odstranění

vad)

nejpozději
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technických za smluvní strany písemně jinak. Prodávající je povinen
odstraňovat jednotlivé vady v místě plnění, není-li to prokazate lně technicky možné, vadnou
část zboží Prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení
navrženého postupu osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Kupujícího.
věcech

3. Zboží k opravě přebírá Prodávající na adrese Kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v
originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 211 O občanského zákoníku se nepoužije;
Kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od Smlouvy nebo požadovat dodání nového
Zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je
obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plnění znějícího na odstranění vad
bezplatnou opravou zboží či na odstranění vady dodáním nového či chybějícího zboží je
Prodávající vadu kterékoliv části zboží povinen odstranit ve lhůtě dohodnuté smluvními
stranami písemně na jedné listině ; v případě, že k této dohodě nedojde, je Prodávající povinen
vadu takto odstranit nejpozději v termínu dle odst. 2 tohoto článku ode dne sdělení Kupujícího
o volbě práva z vadného

plnění.

4. Kupující má právo na náhradu nutných

nákladů ,

které mu vznikly v souvislosti s

uplatněním

práv z odpovědnosti za vady.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující i tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že zboží
má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a
toto

ujištění

se ukáže nepravdivým.
Vl.

Zajištění

závazku

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v
podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané
smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných
smluvních povinností.
2. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za
každý započatý den prodlení se smluvně stanoveným termínem dodání ve smyslu čl. ll. odst.
1 této smlouvy.
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3. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za
každý i započatý den po marném uplynutí lhůty k nastoupení k opravě nebo opravě v době
záruky v souladu s čl. V. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ.
4. Smluvní strany se dohodly, že§ 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se smluvní
pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně
v plné výši vedle smluvní pokuty.
5. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručen í písemného vyúčtování
příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní
pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu , který bude uveden ve vyúčtování
smluvní pokuty.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn započíst vůči jakékoli
pohledávce prodávajícího za kupujícím, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za
prodávajícím, i nesplatnou. Pohledávky kupujícího a prodávajícího se započtením ruší ve výši,
ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy kupující doručí prohlášení o
započtení prodávajícímu.
Vll.

Závěrečná

ujednání

1. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery,
podílející se na

plnění

této smlouvy.

2. Kupující si vyhrazuje právo

zveřejnit

obsah

uzavřené

smlouvy.

3. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ,
občanským zákoníkem , ve znění pozdějších předpisů a právním řádem České republiky.
4. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku . Pokud by
smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a
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povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy
doplněno.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků ,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými osobami smluvních stran.
6. Kupující je
•
•
•
•
•

oprávněn

odstoupit od této smlouvy v

případě:

prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 1O dnů ,
nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího,
prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování vad o více než deset dnů,
v případě, že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování dotačních prostředků
čerpaných na realizaci předmětu smlouvy z příslušného projektu,
v případě , že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou
poskytovatelem dota čních prostředků, případně jiným oprávněným správním orgánem
označeny

za nezpůsobilé k proplacení z dotačních prostředků projektu

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno
písemného oznámení druhé smluvní straně .

písemně

a nabývá

účinnosti

dnem

doručení

7. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
8. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných prodávajícím s
využitím provozovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije.
9. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích
zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb .. o registru smluv.

příloh

podléhá povinnému

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním Účastníkem této Smlouvy
a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Uveřejnění

v registru smluv provede kupující.

11. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s povahou originálu podepsaných
oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající dvě
vyhotovení.

.'
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12. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci
programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP WV, a to ve všech relevantních dokumentech,
týkajících se daného předmětu smlouvy, ve všech dodatcích ke smlouvám a dalších
dokumentech vztahujících se k dané zakázce a v této souvislosti se zavazuje poskytnout
kupujícímu případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.
13. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů
souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci
(zákon

563/1991 Sb., o

č.

přidané

účetnictví,

v platném

znění

a zákon

č.

235/2004 Sb., o dani z

hodnoty, v platném znění). Všechny výstupy smluvního vztahu, u kterých tak

specifikuje kupující, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této smlouvy,
nepožaduje-li kupující jinak. Logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání
případně

(dále jen "OP WV") dle požadavků kupujícího. Kupující je povinen zajistit a

poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.

14. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této
smlouvy v souladu s Pravidly minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky OP
WV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, lj. nejméně do
31. 12. 2033, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP WV,
případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních
předpisů)

budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

15. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č.

1- Nabídka prodávajícího ze dne 24.07.2018

V Olomouci, dne .. Jt~. - ~~

...

V Praze dne 27.8.2018

Mat eJ
v,

S ll\ 111, 1..•

aK~W

FutureTronic s.r.o., Livornská 422, 109 00 Praha

**** *

*
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Příloha č.

1 Smlouvy

Část 1- Digitální interaktivní učební pomůcky

Digitální interaktivní
učební pomůcka
(hračka)

Slet

vhodná

děti

Popis nabízeného zboží
od

- inteligentní minibot
- komunikace prostřednictvím Bluetooth
- dálkově řiditel ný aplikací pro chytré telefony a tablety
-dosah až 5 m
- sledování vodicích linií minibotem - linie lze kreslit min.
Minimální parametry:
pomocí fixů
- integrovaná baterie s výdrží min. 50 minut
- programování pomocí programovacího jazyka vhodného pro
děti (skládání bloků, ikon).
- minibot se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované
pokyny
Počet kusů :
20
Nabízené zboží:
Ozobot EVO
Cena za kus bez DPH:
3 719,01 Kč
Cena za kus vč. DPH
4 500,00 Kč
Cena celkem za všechny 74 380,00 Kč
kusy bez DPH:
Cena celkem za všechny 90 000,00 Kč
kusy vč. DPH:
Digitální interaktivní

Popis nabízeného zboží

učební pomůcka

vhodná pro
od 7 let.

(hračka)
děti

Minimální parametry:

Počet kusů

Nabízené zboží:

-robotická učební pomůcka
-ovládání prostřednictvím chytrých zařízení
-programování pomocí programovacího jazyka vhodného pro
děti (skládání bl oků, ikon)
- integrovaná baterie s výdrží min. 30 minut.
- materiál: plast, kov nebo dřevo , případně kombinace
uvedených materiálů

6

Vortex robot

*****
*
*
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Cena za kus bez DPH:

3 636,36

Kč

Cena za kus

4 400,00

Kč

Cena celkem za všechny
kusy bez DPH:

21 818,18

Kč

Cena celkem za všechny
kusy vč. DPH:

26 400,00

Kč

Digitální

interaktivní

učební
(hračka)

pro

děti

DPH

vč.

vhodná
mladšího věku.

Minimální parametry:

Nabízené zboží:
Cena za kus bez DPH:
Cena za kus vč. DPH
Cena celkem za všechny
kusy bez DPH:
Cena celkem za všechny
kusy vč . DPH:
Digitální
(hračka)

- robotická učební pomůcka pro výuku zák l adů programování
-ovládání prostřednictvím chytrých zařízení
- programování pomocí programovacího jazyka vhodného pro
děti (skládání bloků , ikon)
Integrovaná baterie s výdrží min. 30 minut
-pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované
pokyny
- materiál: plast, kov nebo dřevo , případně kombinace
uvedených materiálů .

4

Počet kusů

učební

Popis nabízeného zboží

pomůcka

interaktivní

UBTEC H Jimu Robot Karbot kit

2 809,92

Kč

3 400,00

Kč

11 239,67

Kč

13 600,00

Kč

Popis nabízeného zboží

pomůcka

vhodná

pro děti prvního stupně
základních škol.
Minimální parametry:

- robotická učební pomůcka pro výuku základ ů prog ramování
-ovládání prostřednictvím chytrých zařízení

* ****
**
*
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- programování pomocí programovacího jazyka vhodného pro
(skládání bloků , ikon)
- integrovaná baterie s výdrží min. 30 minut.
-pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované
pokyny
- materiál: plast, kov nebo dřevo , případ ně kombinace
uvedených materiál ů
děti

5

Počet kusů

UBTECH Jimu mini

Nabízené zboží:
Cena za kus bez DPH:

2 892,56

Kč

Cena za kus

3 500,00

Kč

Cena celkem za všechny
kusy bez DPH:

14 462,81

Kč

Cena celkem za všechny
kusy vč. DPH:

17 500,00

Kč

Digitální
učební
(hračka)

DPH

vč.

interaktivní

Popis nabízeného zboží

pomůcka

vhodná

pro děti předškolního a
školního
mladšího
věku.

Minimální parametry:

Počet kusů

Nabízené zboží:
Cena za kus bez DPH:
Cena za kus vč. DPH
Cena celkem za všechny
kusy bez DPH :
Cena celkem za všechny
kusy vč. DPH :

- robotická učební pomůcka pro výuku základů programování
-ovládání prostřednictvím chytrých zařízení
- programování pomocí programovacího jazyka vhodného pro
děti (skládání bloků , ikon)
- integrovaná baterie s výdrží min. 30 minut.
- pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované
pokyny
- materiál: plast, kov nebo dřevo , případ ně kombinace
uvedených materiál ů

5

Tinkerbots - My first robot
3 264,46

Kč

3 950,00

Kč

16 322,31

Kč

19 750,00

Kč

*****
*
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Digitální
učební

vhodná

interaktivní

Popis nabízeného zboží

pomůcka
děti
pro

předškolního

mladšího

a nebo
školního

věku .

Minimální parametry:

Počet kusů

Nabízené zboží:

- robotická učební pomůcka pro výuku základů programování
-ovládání prostřednictvím chytrých zařízen í
- programování pomocí programovacího jazyka vhodného pro
děti (skládání bloků , ikon)
- integrovaná baterie s výdrží min. 30 minut
-pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává
naprogramované pokyny
- materiál: plast, kov nebo dřevo, případně kombinace
uvedených materiá l ů
1
TINKERBOTS Wheeler Set

Cena za kus bez DPH:

4 628 ,10

Kč

Cena za kus

5 600,00

Kč

vč.

DPH

Popis nabízeného zboží

Digitální interaktivní
učební pomůcka

vhodná pro
od 3 - 7 let.

(hračka)
děti

Minimální parametry:

Počet kus ů

Nabízené zboží:

- robotická učební pomůcka , která učí děti programovat
- určeno pro děti od 3 do 7 let.
- programování prostřednictvím vhodně přizpůsobených prvků
(zasouváním jednotlivých mechanických bl oků do celku),
ovládání malými dětm i
- pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované
pokyny
materiál: plast, kov nebo dřevo, případně kombinace
uvedených materiálů
1
Cubetto

Cena za kus bez DPH:

4 628 ,10

Kč

Cena za kus

5 600,00

Kč

vč.

DPH

*****
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Digitální interaktivní

Popis nabízeného zboží

učební pomůcka

vhodná pro výuku
STEM.

Minimální parametry:

5

Počet kusů

mBot- STEM Ed ucational Robot kit, verze 1.1- Bluetooth

Nabízené zboží:
Cena za kus bez DPH:
Cena za kus

-robotická učební pom ůcka, která učí děti programovat
- programování prostřednictvím počítače , mobilního telefonu
nebo vhod ně přizpůsobených prv ků (zasouváním jednotlivých
bloků do celku)
- programování přes snadné přetažen í funkčních b lo ků
- pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované
pokyny
- materiál: plast, kov nebo dřevo , případně kombinace
uvedených materiá l ů

vč .

DPH

Cena celkem za všechny
kusy bez DPH:
Cena celkem za všechny
kusy vč. DPH:

2 644,63

Kč

3 200,00

Kč

13 223,14

Kč

16 000,00

Kč

Popis nabízeného zboží

Digitální interaktivní
učební pomůcka

vhodná pro rozvoj
informatického
myšlení.

Minimální parametry:

Počet kusů

Nabíze né zboží:

- robotická učební pomůcka , která učí děti programovat
- doporučeno pro děti od 7 do 12 let
- programování prostřednictvím počítače , mobilního telefonu
nebo vhodně přizpůsobených prvků (zasouváním jednotlivých
mechanických bloků do celku)
- hraje hudbu
- napodobuje zvuky
- samobalanční
- ovládání přes WIFI.
- pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované
pokyny
materiál: plast, kov nebo dřevo , případně kombinace
uvedených materiá lů

5

Codeybot

*****
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Cena za kus bez DPH:

3140,50

Cena za kus

3 800,00 Kč

DPH

vč.

Cena celkem za všechny
kusy bez DPH:
Cena celkem za všechny
kusy vč. DPH:
Digitální

Kč

15 702,48

Kč

19 000,00

Kč

interaktivní

Popis nabízeného zboží

hračka.

Minimální parametry:

Počet kusů

Nabízené zboží:

- robotická učební pomůcka v podobě zv ířete
-ovládání prostřednictvím počítače , mobilního telefonu, vhodně
přizpůsobených prvků (zasouváním jednotlivých bloků do
celku) nebo gesty
-pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované
pokyny
- materiál: plast, kov nebo dřevo, případně kombinace
uvedených materiálů
1
WowWeeChip

Cena za kus bez DPH:

6 033,06

Kč

Cena za kus

7 300,00

Kč

Digitální
učební

vhodná
STEM.

DPH

vč.

Popis nabízeného zboží

interaktivní
pro

pomůcka

výuku

-robotická
robotů

Minimální parametry:

Počet kusů

Nabízené zboží:

učební pomůcka,

která

umožňuj e

sestavit 3 varianty

-programovatelná prostřednictv ím počítače , mobilního telefonu
nebo vhodně přizpůsobených prvků (zasouváním jednotlivých
bloků do celku)
-programování přes snadné přetažení funkčních blok ů.
-určeno pro děti ve věku 10 let (+/-3 roky).
- pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované
pokyny.
- materiál: plast, kov nebo dřevo , případně kombinace
uvedených materiálů .
1
mBot- Ranger

****
*
*
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Cena za kus bez DPH:

4 545,45

Kč

Cena za kus

5 500,00

Kč

Digitální
robotická

vč.

DPH

interaktivní

Popis nabízeného zboží

učební

pomůcka

Nabízené zboží:

- robotická učební pomůcka (stavebnice), která učí děti
programovat
- programovatelná prostřednictvím vhodně přizpůsobených
prvků (mechanickým zasouváním jednotlivých bloků do celku)
nebo přes PC , tablet či telefon s využitím jednoduchého
kódovacího jazyka
-pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované
pokyny.
- materiál: plast, kov nebo dřevo, případně kombinace
uvedeQých materiálů .
1
UBTECH Jimu Tankbot

Cena za kus bez DPH:

3 388,43

Kč

Cena za kus

4100,00

Kč

Minimální parametry:

Počet kusů

vč.

DPH

Robotická

Popis nabízeného zboží

učební

pomůcka.

- robotická učební pomůcka (stavebnice) ve tvaru paže
(robotické ruky) , která učí děti programovat
- programovatelná přes PC , tablet či telefon s využitím
jednoduchého kódovacího jazyka.
- nosné prvky paže z kovových materiálů .
1
rukyArexx RA2-Mini

Minimální parametry:

Počet kusů

Nabízené zboží:
Cena za kus bez DPH:

4 297,52 Kč

Cena za kus

5 200,00

vč .

DPH

Dopravníkový

pás

učební pomůcka

Minimální parametry:

Kč

-

Popis nabízeného zboží
-učební pomůcka
- musí b_ý_t funkční

pro vysvětlení principu dopravníkového pásu

****
*
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Nabízené zboží:

- pohon pásu min. jedním elektromotorem na stejnosmě rn ý
proud
-dopravníkový pás může být součást í většího celku
1
Fischertechnik 50464 Conveyor Belt 24V

Cena za kus bez DPH:

4 049,59

Kč

Cena za kus vč. DPH

4 900,00

Kč

Počet kusů

Učební

pomůcka

programovatelná
minilinka

-

Minimální parametry:

Popis nabízeného zboží

-

učební

pomůcka
průmyslových zařízení
-funkční model

- musí být

Nabízené zboží:
Cena za kus bez DPH:
Cena za kus vč. DPH
Akumulátory a baterie
pro roboty, typ D
Minimální parametry:
Počet kusů

Nabízené zboží:
Cena za kus bez DPH:
Cena za kus vč. DPH
Cena celkem za všechny
kusy bez DPH:
Cena celkem za všechny
kusy vč. DPH:
Akumulátory a baterie
pro roboty, typ AA
Minimální parametry:
Počet kusů

Nabízené zboží:

vysvětlen í

princi pu

1
Fischertechnik 50463 Conveyor Belt 9V

8 677,69

Kč

10 500,00

Kč

Popis nabízeného zboží
nabíjecí baterie Typ O, NiMH, 1 ,2V, min. 3000 mAh.
4
Baterie Varta D 3000mAh

123,97

Kč

150,00

Kč

495,87

Kč

600,00

Kč

Popis nabízeného zboží
Nabíjecí baterie Typ AA NiMH, 1,2V, min . 2450 mAh

8

Eneloop Pro AA

fungování

a umožňovat programovanr
PC, tabletu nebo mobilního telefonu

funkční

prostřednictvím

Počet kusů

pro

či nn osti

* ****
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Cena za kus bez DPH:

107,44

Kč

Cena za kus

130,00

Kč

vč.

DPH

Cena celkem za všechny
kusy bez DPH:
Cena celkem za všechny
kusy vč. DPH:

859,50 Kč
1 040,00

Kč

Akumulátory a baterie
pro roboty, typ AA pro
vysoké zatížení
Minimální parametry:
Počet kusů

Popis nabízeného zboží
Nabíjecí alkalické baterie Typ AA 1,5V, pro vysoké zatížení,
min. 2600 mAh
20
KENTLIIithium AA 1,5V 3000mWh

Nabízené zboží:
Cena za kus bez DPH:

239,67 Kč

Cena za kus

290,00 Kč

vč.

DPH

Cena celkem za všechny
kusy bez DPH:
Cena celkem za všechny
kusy vč. DPH:
Akumulátory a baterie
pro roboty, typ AAA
Minimální parametry:
Počet kusů

Nabízené zboží:

4 793,39

Kč

5 800,00

Kč

Popis nabízeného zboží
Nabíjecí baterie Typ AAA NiMH, 1,2V, min. 900 mAh
16
Eneloop Pro AAA

Cena za kus bez DPH:

107,44 Kč

Cena za kus

130,00 Kč

vč.

DPH

Cena celkem za všechny
kusy bez DPH:
Cena celkem za všechny
kusy vč. DPH:
Akumulátory a baterie
pro roboty, typ AAA pro
vysoké zatížení
Minimální parametry:
Počet kusů

1 719,01

Kč

2 080,00

Kč

Popis nabízeného zboží
Nabíjecí alkalické baterie Typ AAA 1,5V, pro vysoké zatížení
20
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KENTLI Iithium AAA 1,5V 1180mWh

Nabízené zboží :
Cena za kus bez DPH:

239,67

Kč

Cena za kus

290,00

Kč

vč .

DPH

Cena celkem za všechny
kusy bez DPH:
Cena celkem za všechny
kusy vč. DPH:

4 793,39

Kč

5 800,00

Kč

MLÁD EŽE A TĚLOVÝCHOVY
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Technická specifikace

předmětů veřejné

zakázky

Digitální interaktivní učební pomůcka (hračka) vhodná děti od 8 let (20ks)-0zobot EVO

-

schopnost generovat zvuky
schopnost vyhýbat se překážkám
jezdit po čáře
jednoduché programování pomocí kresby
ovládání dálkovým z mobilní aplikace
jednoduché drag and drop programování
komunikace Bluetooth

Digitální interaktivní učební pomůcka (hračka) vhodná pro děti od 7 let.(6 ks) - Vortex
robot
- íobotická učební pomůcka
-ovládání prostřednictvím chytrých zařízení (iOS a Android)
- programování pomocí programovacího jazyka vhodného pro děti (skládání bloků,
ikon)
-baterie s výdrží 2 hodiny
- materiál: plast
Digitální interaktivní učební pomůcka (hračka) vhodná pro děti mladšího věku.(4 ks) UBTECH Jim u Robot Karbot
Robotická učební pomůcka pro rozvoj informatického myšlení.
Komunikující s mobilním telefonem (příp. tabletem nebo počítačem) anebo
programovatelná prostřednictvím vhodně přizpůsobených prvků ovládání malými
dětmi.

Rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost, plánování a předmatematické
dovednosti.

Digitální interaktivní učební pomůcka (hračka) vhodná pro 1.sZS (5 ks) - UBTECH Jimu
Mini Kit
specifikovaných v této zadávací dokumentaci,
Robot- stavebnice, interaktivní
min. 1 x servomotor
Bluetooth 3.0/ 4.0
Digitální interaktivní učební pomůcka (hračka) vhodná pro děti předškolního a mladšího
školního věku.(5 ks)- Tinkerbots- My first robot
- rcbotická učební pomůcka pro výuku základů programování
- ovládání prostřednictvím chytrých zařízení
- programování pomocí programovacího jazyka vhodného pro děti (skládání bloků ,
ikon)
- integrovaná baterie s výdrží 2 hodiny
- pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované pokyny
- materiál: plast
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Digitální interaktivní učební pomůcka vhodná pro děti předškolního a nebo mladšího
školního věku. (1 ks) - TINKERBOTS Wheeler Set
- robotická učební pomůcka pro výuku základů programování
- ovládání prostřednictvím chytrých zařízení
- programování pomocí programovacího jazyka vhodného pro děti (skládání
ikon)
- integrovaná baterie s výdrží min. 60 minut
- pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované pokyny
- materiál: plast

bloků ,

Digitální interaktivní učební pomůcka (hračka) vhodná pro děti od 3 - 7 let.(1 ks) Cubetto
Robotická učební pomůcka, která učí děti programovat. Určeno pro děti od 3 do 7
let. Programovatelná prostřednictvím vhodně přizpůsobených prvků (zasouváním
jednotlivých bloků do celku) ovládání malými dětmi.
Rozvíjí logické myšlení, prostorovou představivost, plánováni a předmatematické
dovednosti.
Digitální interaktivní učební pomůcka vhodná pro výuku STEM. (5 ks) - mBot - STEM
Educational Robot kit, verze 1.1- Bluetooth
robotická učební pomůcka, která učí děti programovat
programování prostřednictvím počítače , mobilního telefonu
programování přes snadné přetažení funkčních bloků
pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované pokyny
materiál: kov

Digitální mteraktivní učební pomůcka vhodná pro rozvoj informatického myšlení.(5 ks) - Codeybot
robotická učební pomůcka , která učí děti programovat
doporučeno pro děti od 7 do 12 let
programování prostřednictvím počítače , mobilního telefonu
hraje hudbu
napodobuje zvuky
samobalanční

ovládáni přes WIFI.
pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované pokyny
materiál: plast

Digitální interaktivní hračka. (1 ks)WowWee Chip
robotická učební pomůcka v podobě zvířete (psa)
ovládání prostřednictvím počítače, mobilního telefonu, vhodně přizpůsobených
prvků (zasouváním jednotlivých bloků do celku) nebo gesty
pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované pokyny
materiál: plast

Digitální interaktivní učební pomůcka vhodná pro výuku STEM. (1 ks) - mBot- Ranger

3

robotická učební pomůcka , která umožňuje sestavit 3 varianty robotů
programovatelná prostřednictvím počítače, mobilního telefonu nebo vhodně
přizpůsobených prvků (zasouváním jednotlivých bloků do celku)
programování přes snadné přetažení funkčních bloků .
určeno pro děti ve věku 8+ let
pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované pokyny.
materiál: kov

Digitální interaktivní robotická

učební pomůcka(1

ks) - UBTECH Jimu Tankbot

robotická učební pomůcka (stavebnice), která učí děti programovat
programovatelná tablet či telefon s využitím jednoduchého kódovacího jazyka
pomůcka se pohybuje v prostoru a vykonává naprogramované pokyny.
materiál: plast

Robotická učební pomůcka (1 ks) -Stavebnice mini robotické rukyArexx RA2-Mini
robotická učební pomůcka (stavebnice) ve tvaru paže (robotické ruky), která učí
programovat
programovatelná přes PC
nosné prvky paže z kovových materiálů.

děti

Dopravníkový pás-

učební pomůcka

(1 ks) -Fischertechnik 50464 Conveyor Belt 24V

učební pomůcka pro vysvětlení principu dopravníkového pásu
pohon pásu min. jedním elektromotorem na stejnosměrný proud
dopravníkový pás s délkou 275mm
Učební pomůcka

9V

- programovatelná minilinka(1 ks) -Fischertechnik 50463 Conveyor Belt

učební pomůcka pro vysvětlen í principu fungování prů myslových zařízen í

programování činnosti prostřednictvím PC
dopravníkový pás s délkou 275mm
řídící jednotka ROBOTICS TXT Controller

Akumulátory a baterie pro roboty. typ D (4ks)- Baterie Varta D 3000mAh
-nabíjecí baterie Typ D, NiMH, 1,2V, 3000 mAh.

Akumulátory a baterie pro roboty, typ AA(Sks)- Eneloop Pro AA
-nabíjecí baterie Typ AA, NiMH, 1 ,2V, 2500mAh.

..
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Akumulátory a baterie pro roboty, typ AApro vysoké zatížení(20ks) KENTLI lithium AA
1,SV 3000mWh

-nabíjecí baterie KENTLI lithium AA 1,5V
-včetně nabíječky

Akumulátory a baterie pro roboty, typ AA(8ks)- Eneloop Pro AAA
-nabíjecí baterie Typ AA, NiMH, 1,2V, 930mAh .

Akumulátory a baterie pro roboty, typ AAApro vysoké zatížení(20ks) KENTLI lithium AAA
1,SV 1180mWh

-nabíjecí baterie KENTLI lithium AAA 1,5V
-včetně nabíječky

