
Příloha č. 1 Krycí list nabídky včetně technické specifikace předmětu plnění 

Účastník veřejné zakázky

Název firmy

Sídlo/místo podnikání

Adresa pro styk z veřejností

IČO/DIČ
Oprávněná osoba jednat za 
dodavatele

Kontaktní osoba

Telefon/email

Položka Poptávané minimální parametry Značka, typ zařízení, výrobce - 
Povinné - vyplnit

Množství
/ ks

Jednotková 
cena bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

Cena celkem 

včetně DPH

Interaktivní tabule včetně 
instalace

• Ovládání tabule dotykem s možností psaní současně dotykem a popisovačem 

(perem). Použitá snímací technologie nesmí vyžadovat výhradní použití speciálních 

technických pomůcek (per) pro ovládání tabule. 

• Současné ovládání tabule min. 4 osob najednou. Multidotyková tabule umožnující 
tzv. multigesta.

• Formát velikosti obrazu interaktivní tabule v poměru 16:10. Minimální velikost 

úhlopříčky interaktivní tabule 215 cm.

• Součástí tabule je nástrojová lišta s min. 2 barevnými bezbateriovými pery a 
houbou.

• Autorský tvůrčí software v českém jazyce plně kompatibilní se stávajícím sw na 

škole již využívaným (SMART Notebook).

• Včetně pylonového pojezdu pro  interaktivní nebo bílou tabuli šířky min.190 cm. 

výška pylonů min. 250 cm, možnost uchycení ultrakrátkého nebo krátkého datového 
projektoru a interaktivní tabule.

• Záruka min. 60 měsíců.
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Ozvučení učebny včetně instalace
Aktivní stereo ozvučení, min. výkon 2x20W. Ozvučení je možno integrovat-připojit k 

interaktivní tabuli. Záruka min. 60 měsíců.
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Datový projektor včetně instalace

• Světelný výkon min. 3500 ANSI lm, ultrakrátká projekční vzdálenost – včetně 

držáku.

• Nativní rozlišení: WXGA (1280x800 bodů), Podporované rozlišení: až 1920 x 1080,
• Technologie zobrazení: 3xLCD,

• Vstupy min.: 1xVGA, 1xHDMI, Bezpečnostní kensington slot, Zámek klávesnice,

Pro spojení s PC bude použit:

• min. 1x 10m Kabel HDMI M/M: Rozlišení 4K*2K @ 60Hz, Vysoce kvalitní HDMI 

konektor, 15 μm zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v 

konektoru, USB repaeter, vypínač dataprojektoru, revize 

• Záruka na projektor a lampu min. 36 měsíců
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CELKEM

Datum: Jméno a podpis oprávněné osoby:


