KUPNÍ SMLOUVA
č. 175/OVZ/PS/2019
SMLUVNÍ STRANY
KUPUJÍCÍ:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem:
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika
rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

61989592
CZ61989592

(dále jen „Kupující“) na straně jedné
a
PRODÁVAJÍCÍ:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku:
statutární orgán:
osob oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

ENGEL s.r.o.
Mikšíčkova 44, 615 00 Brno
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8028
Ivo Engel, jednatel
Ivo Engel, jednatel
46979727
CZ46979727

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

I.
Úvodní ujednání
1. Kupující a Prodávající tuto Smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že nabídka
Prodávajícího na dodání zboží podle této Smlouvy byla Kupujícím jakožto zadavatelem
veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu zadávané v otevřeném řízení s názvem
„UPOL – kancelářské vybavení, interaktivní tabule a videokamery“ uskutečněném v
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění,
vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Předmět plnění dle této Smlouvy souvisí s realizací projektu „Kompetence leadera
úspěšné školy“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145, v rámci Operačního
programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání , „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s
praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“, reg. Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a
Vzdělávání a „Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“,
CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 v rámci programu Interreg V-A Česká republika –
Polsko
a
„Inspirace
v
odlišnosti
(INSPIRO),
č.
projektu
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16.037/0004831“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.
II.
Předmět závazku
1. Předmětem koupě podle této Smlouvy je kancelářské vybavení, interaktivní tabule a
videokamery (dále jen „zboží”) v druhu, množství, jakosti 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, provedení zaškolení uživatelů Kupujícího
kvalifikovaným pracovníkem dle čl. IV této Smlouvy, poskytovat záruční servis zboží za
podmínek stanovených dále touto Smlouvou.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a
v termínu sjednanými touto Smlouvou.
4. Součástí dodání předmětu Smlouvy je i doprava a dodání zákonných dokladů (Prohlášení
o shodě nebo CE certifikát, uživatelský manuál v českém nebo v anglickém jazyce).
5. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

6. Zboží musí být plně funkční, nové, nerepasované, bez dalších dodatečných nákladů ze
strany Kupujícího.
III.
Místo, doba a termíny plnění
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa dodání, provést jeho instalaci, včetně dodání
všech zákonných podkladů ke zboží a provedení zaškolení uživatelů Kupujícího
kvalifikovaným pracovníkem, nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Místo dodání: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 46 Olomouc,
Česká republika pro položky č. 1 – 7 přílohy č. 5 zadávací dokumentace.
Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci, Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc
pro položku č. 8 přílohy č. 5 zadávací dokumentace.
3. Osoba oprávněná k převzetí zboží za Kupujícího pro položky 1-3 dle přílohy č. 1 této
Smlouvy:
, nebo jí pověřená osoba, pro položky 4 a 5 dle přílohy č.
1 této Smlouvy:
, nebo jím pověřená osoba, pro položky 6 a
7 dle přílohy č. 1 této Smlouvy:
, nebo jím pověřená osoba,
pro položku 8 dle přílohy č. 1 této Smlouvy:
, nebo jím pověřená osoba.
IV.
Předání a převzetí zboží, instalace a zaškolení obsluhy
1. Zboží podle čl. II. odst. 1 této Smlouvy bude v místě plnění předáno Kupujícímu
datovanými předávacími protokoly, samostatně pro položky 1-6 dle přílohy č. 1 této
Smlouvy, samostatně pro položku 7 dle přílohy č. 1 této Smlouvy a samostatně pro položku
8 dle přílohy č. 1 této Smlouvy. Tyto protokoly je za Kupujícího oprávněna podepsat
příslušná osoba oprávněná jednat ve věcech technických podle záhlaví této Smlouvy a za
Prodávajícího osoba oprávněná jednat ve věcech technických podle záhlaví této Smlouvy.
V předávacím protokolu bude smluvními stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních
povinností Prodávajícího.
2. Bude-li mít zboží v době předání ze strany Prodávajícího Kupujícímu nebo v době podpisu
předávacího protokolu jakékoliv zjevné vady, převezme zboží Kupující s výhradami, které
do protokolu o předání a převzetí zboží specifikuje a zaznamená. Kupující je v takovém
případě rovněž podle své volby oprávněn odmítnout převzetí zboží.
3. K převzetí zboží Kupujícím dojde až podepsáním předávacího protokolu oběma stranami
v souladu s tímto článkem Smlouvy. Teprve podepsáním předávacího protokolu oběma
stranami dojde k přechodu nebezpečí škody na Kupujícího. Ustanovení § 2121 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o
svépomocném prodeji se v případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží nepoužije.

5. Prodávající se zavazuje provést základní školení obsluhy dodávaného zboží, které je
podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží v rozsahu:
-

Prodávající se zavazuje provést úvodní školení základní obsluhy dodávaného zboží
vč. příslušenství pro min. 2 osoby ze strany Kupujícího v rozsahu min. 4 hodin. Školení
provedou odborně kvalifikovaní servisní technici.

6. Veškerá školení proběhnou v místě instalace zboží, pokud nebude dohodnuto písemně
jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín
jednotlivých školení musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen osobou
oprávněnou jednat za Kupujícího ve věcech technických. Veškeré náklady spojené s výše
uvedenými školeními (vč. pobytu servisních techniků, aplikačních specialistů, popř.
specialistů dodavatelů příslušenství) hradí prodávající.
V.
Kupní cena a platební podmínky
1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši
232.500,- Kč bez DPH, tj. 281.325,-Kč vč. DPH, z toho DPH 21% 48.825,-Kč. Celková
kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši
určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré
náklady a zisk Prodávajícího spojené s dodáním zboží.
3. Kupní cenu dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu po
částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a
to bankovními převody na bankovní účet Prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy
na základě řádného/řádných vystaveného/vystavených daňového/daňových dokladu/ů,
který/é je Prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který
je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Splatnost
každého daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení
Kupujícímu na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Každý vystavený
daňový doklad musí být označen číslem této Smlouvy a reg. č. a názvem přísl. projektu
uvedeného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy.
4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů zboží, jak je
stanoveno v příloze č. 1 této Smlouvy. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti
daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku.
V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude

obsahovat nesprávné údaje, vrátí Kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového
dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem
zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově
vyhotoveného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré
cenové údaje budou v této měně.
6. 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 nepoužijí.

VI.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady
1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. občanského zákoníku
v délce trvání 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1 této
Smlouvy. Kontaktní místo Prodávajícího pro nahlášení vad, na kterém je Prodávající
povinen přijímat oznamování vad a volby nároků Kupujícího z vadného plnění v pracovní
dny v době od 8 – 16 hod. se nachází na adrese: ENGEL s.r.o., Mikšíčkova 44, 615 00,
email:
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
odstranění vad) nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem,
telefonem). Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15
kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné
jednat ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. Prodávající je povinen
odstraňovat jednotlivé vady v místě plnění, není-li to prokazatelně technicky možné,
vadnou část zboží Prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném
odsouhlasení navrženého postupu osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za
Kupujícího.
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 § 2110 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.
VII.
Utvrzení 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. V případě, že Prodávající:
a) bude v prodlení s odevzdáním zboží oproti termínu dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy,
je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny v Kč
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení;
b) bude v prodlení se splněním lhůty k nastoupení k opravě vad zboží nebo lhůty
k opravě vad zboží dle čl. VI. odst. 2 této Smlouvy v době záruky v souladu s touto
Smlouvou, je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní
ceny v Kč bez DPH za každý jednotlivý případ a za každý i započatý kalendářní den
prodlení.
3. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné
smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných smluvní
pokutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. Ustanovení § 2050
občanského zákoníku se nepoužije.
4. Splatnost faktur se smluvními pokutami je dohodou smluvních stran stanovena na 30
kalendářních dnů od jejich doručení druhé smluvní straně s tím, že pro náležitosti faktur se
přiměřeně použijí ujednání z článku V. této Smlouvy.
VIII.
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 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:
a)
b)
c)
d)

prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 10 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,
e) v případě, že výdaje, které by mu na základě této Smlouvy měly vzniknout, budou
poskytovatelem dotačních prostředků, případně jiným oprávněným správním
orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotačních prostředků projektu
7. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení
písemného oznámení druhé smluvní straně.
8. Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
9. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných prodávajícím s
využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
10. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá
povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

11. 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.
12. Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě.
13. 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 VVV, 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.
14. 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 č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané 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 (dále jen „OP VVV“) dle požadavků Kupujícího. Kupující je
povinen zajistit a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých
log.
15. 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
VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj. nejméně
do 31. 12. 2033, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV,
případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních
předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.
16. Položky uvedené pod č. 6 a 7 dle přílohy č. 1 této Smlouvy budou opatřeny povinnou
publicitou ze strany Kupujícího.

17. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka prodávajícího ze dne 4.6.2019
V Olomouci,dne 26.07.2019
Za Kupujícího:

…………………………………….
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Brně dne 24.07.2019
Za Prodávajícího:

…………..……………………………….
Ivo Engel
jednatel firmy ENGEL s.r.o.

Příloha č. 5 Dokumentace - Podrobná specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky s názvem "UPOL – kancelářské vybavení, interaktivní tabule a videokamery"
Název a reg. č. projektu: „Kompetence leadera úspěšné školy“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Místo plnění: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 46 Olomouc.

Položka č.:

1

2

Druh

Dataprojektor

Tiskárna

Specifikace

Lehký mobilní projektor s váhou do 1,9kg s brašnou. Technologie: 3LCD
Jas: min. 3000 ANSI lumenů
Kontrast: min. 10000:1
Rozlišení obrazovky: min. WXGA 1280 x800
Výstupy: min. 1xHDMI, 1x USB A, 1x VGA, 1x audio in, bezdrátová síť LAN.
Automatické korekce obrazu min. Auto vertikální: ± 30 °, Auto horizontální ±
20 °
Barev: 1070 mil.
Životnost světelného zdroje: min. 4000h v normálním režimu
Integrované reproduktory: ano
Přepravní pozdro - brašna.
Laserová tiskárna barevná, multifunkční
A4 tiskárna
Skener
Kopírka
Fax
Min. 30 stran za minutu barevně, oboustranně
DPI tisku 600
Rozlišení - černé normální [DPI]: 600 x 600
DPI skeneru 600
Hardwarové rozlišení skeneru [DPI]: 600 x 600
dotykový LCD, ADF, AirPrint, USB 2.0, GLAN, WiFi
Velikost standardní paměti [MB]: 128
Velikost maximální paměti [MB]: 128

Počet kusů  

4

1

Cena za kus v
Kč bez DPH
(doplní
dodavatel)

14100

9000

Cena celkem v
Kč bez DPH

56400

9000

DPH v Kč

11844

1890

Cena celkem v Kč
včetně DPH

Specifikace Dodavatele včetně přesného označení nabízeného zboží

68244

Epson EB-1780W - Lehký mobilní projektor s váhou 1,8kg s brašnou. Technologie: 3LCD
Jas: 3000 ANSI lumenů
Kontrast: 10000:1
Rozlišení obrazovky: WXGA 1280 x800
Výstupy: 1xHDMI, 1x USB A, 1x VGA, 1x audio in, bezdrátová síť LAN. Automatické korekce
obrazu Auto vertikální: ± 30 °, Auto horizontální ± 20 °
Barev: 1070 mil.
Životnost světelného zdroje: 4000h v normálním režimu
Integrované reproduktory: ano
Přepravní pozdro - brašna.

10890

Brother DCP-L8410CDW - Laserová tiskárna barevná, multifunkční
A4 tiskárna
Skener
Kopírka
Fax
Min. 30 stran za minutu barevně, oboustranně
DPI tisku 600
Rozlišení - černé normální [DPI]: 600 x 600
DPI skeneru 600
Hardwarové rozlišení skeneru [DPI]: 600 x 600
dotykový LCD, ADF, AirPrint, USB 2.0, GLAN, WiFi
Velikost standardní paměti [MB]: 512
Velikost maximální paměti [MB]: 512

3

Interaktivní
tabule

Rozměry tabule v palcích: 78 – 88 palců
Rozměry: od 1650 x 1259 mm – 2000 x 1259 mm
Poměr stran: 4: 3 / 16 : 10
Tabule umožňující dvoj dotyk pero-prst, ovládání gesty
Použití PLUG & PLAY - připoj a používej. Tabule s magnetickým povrchem s
možností popisu suchostíratelnými fixy.
Bezbateriové interaktivní pero.
Příslušenství: alespoň 2 ks bezbateriové pera. Ozvučení min. 2x20W
integrovatelné do tabule, dálkové ovládání, vstupy min. 3,5mm jack, 2RCA
Software: interaktivní software pro přípravu digitálních učebních materiálů.

1

28600

28600

6006

34606

ACTIVboard 10Touch 78 + Ozvučení ActivSoundBar ASB-40 - Rozměry tabule v palcích: 78
palců
Rozměry: 1656x 1259 mm
Poměr stran: 4: 3
Tabule umožňující dvoj dotyk pero-prst, ovládání gesty
Použití PLUG & PLAY - připoj a používej. Tabule s magnetickým povrchem s možností popisu
suchostíratelnými fixy.
Bezbateriové interaktivní pero.
Příslušenství: 2 ks bezbateriové pera. Ozvučení 2x20W integrovatelné do tabule, dálkové
ovládání, vstupy 3,5mm jack, 2RCA
Software ActiveInspire: interaktivní software pro přípravu digitálních učebních materiálů. Musí
obsahovat portál ověřených materiálů, alespoň 20.000ks

Název a reg. č. projektu: „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Položka č.:

4

Druh

Multimediální
centrum

Specifikace
Rozlišení: 4K
Úložiště: min. 16 GB
Bezdrátové technologie: min. WiFi, Bluetooth
Formát videa: min. MOV, MP4
Formát zvuku: min. AAC, FLAC, WAV
Formát fotografií: min. JPEG, GIF, TIFF
Rozhraní: min. 1x HDMI výstup, RJ-45
Příslušenství: dálkový ovladač

Počet kusů  

1

Cena za kus v
Kč bez DPH

3200

Cena celkem v
Kč bez DPH

3200

DPH v Kč

672

Cena celkem v Kč
včetně DPH

Specifikace Dodavatele včetně přesného označení nabízeného zboží

3872

Minix NEO U9-H - Rozlišení: 4K
Úložiště:16 GB
Bezdrátové technologie: WiFi, Bluetooth
Formát videa: MOV, MP4
Formát zvuku: AAC, FLAC, WAV
Formát fotografií: JPEG, GIF, TIFF
Rozhraní: 1x HDMI výstup, RJ-45
Příslušenství: dálkový ovladač

Cena celkem v Kč
včetně DPH

Specifikace Dodavatele včetně přesného označení nabízeného zboží

Název a reg. č. projektu: „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Položka č.:
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Položka č.:

6

Druh

Tiskárna

Specifikace
Laserová tiskárna, barevná, multifunkční (A4)
Oddělené tonerové kazety
Rychlost černobílého tisku a barevného tisku: min 30 str./min
Kvalita černobílého tisku a barevného tisku: min 600 x 600 dpi
Oboustranný tisk: automatický
Připojení: min 1x USB 2.0, 1x síťový Ethernet port
Kompatibilní operační systémy: Windows 7,8,10
Paměť: min 1 GB

Počet kusů  

1

Cena za kus v
Kč bez DPH

9000

Cena celkem v
Kč bez DPH

9000

DPH v Kč

1890

10890

Název a reg. č. projektu: „Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě", CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Cena za kus v Cena celkem v
Cena celkem v Kč
Druh
Specifikace
Počet kusů  
DPH v Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
včetně DPH

Dataprojektor

Mobilní dataprojektor s dlouhou životností světelného zdroje.
Parametry:
Světelný zdroj: LED
Životnost světelného zdroje: min. 20 000 hodin.
Úhlopříčka obrazu: 80 – 100 palců
Maximální spotřeba: 50 – 90 W
Min. kontrast: 10 000:1
Min. rozlišení: 1280x800
Světelný výkon: 450 - 700 ANSI Lm
Hmotnost max.: 1,5 kg

1

11100

11100

2331

13431

OKI MC563dn - Laserová tiskárna, barevná, multifunkční (A4)
Oddělené tonerové kazety
Rychlost černobílého tisku a barevného tisku: 30 str./min
Kvalita černobílého tisku a barevného tisku: 600 x 600 dpi
Oboustranný tisk: automatický
Připojení: 1x USB 2.0, 1x síťový Ethernet port
Kompatibilní operační systémy: Windows 7,8,10
Paměť: 1 GB

Specifikace Dodavatele včetně přesného označení nabízeného zboží
Acer DLP K137i - Mobilní dataprojektor s dlouhou životností světelného zdroje.
Parametry:
Světelný zdroj: LED
Životnost světelného zdroje: 20 000 hodin.
Úhlopříčka obrazu: 16– 100 palců
Maximální spotřeba: 75 W
Min. kontrast: 10 000:1
Min. rozlišení: 1280x800
Světelný výkon: 700 ANSI Lm
Hmotnost: 0,51kg

7

Položka č.:

8

Multifunkční
tiskárna

Multifunkční barevná laserová tiskárna
Parametry:
Rozlišení tisku min.: 600×600 DPI
Rozlišení skeneru: 1200×1200 DPI
Oboustranný tisk: Automatický
Připojení: USB, Wi-Fi, LAN
Další požadované funkce: dotykový displej, mobilní tisk, skenování,
kopírování, zásobník minimálně na 250 listů

1

6000

6000

1260

Název a reg. č. projektu: "Inspirace v odlišnosti (INSPIRO), č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/16.037/0004831“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cena za kus v Cena celkem v
Druh
Specifikace
Počet kusů  
DPH v Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Videokamera
Parametry:
Snímač: 1"
Optická stabilizace obrazu
rozlišení minimálně 4K UHD, min. 3840x2160 pixelů
Videokamera min. dva sloty pro paměťové karty
2
54600
109200
22932
min. 2 x XLR vstup s možností fantomového napájení
dotykový LCD display s rozlišením min. 1200000 bodů
integrovaný ND filtr
min. 12 x optický zoom
hmotnost max. 2,3 kg

Celková nabídková cena v Kč bez DPH, výše DPH a cena celkem vč. DPH

232500

48825

7260

BROTHER DCP-L3550CDW - Multifunkční barevná laserová tiskárna
Parametry:
Rozlišení tisku 600×600 DPI
Rozlišení skeneru: 1200×1200 DPI
Oboustranný tisk: Automatický
Připojení: USB, Wi-Fi, LAN
Další požadované funkce: dotykový displej, mobilní tisk, skenování, kopírování, zásobník na 250
listů

Cena celkem v Kč
včetně DPH

Specifikace Dodavatele včetně přesného označení nabízeného zboží

132132

CANON XF400 - Parametry:
Snímač: 1"
Optická stabilizace obrazu
rozlišení 4K UHD, 3840x2160 pixelů
dva sloty pro paměťové karty
2 x XLR vstup s možností fantomového napájení
dotykový LCD display s rozlišením 1560000 bodů
integrovaný ND filtr
15 x optický zoom
hmotnost 1,2 kg
281325

