
Zadavatel:

Název Minimální parametry množství Nabízené parametry
Záruka    v 

měsících

 jednotková 

cena bez DPH

jednotková 

cena s DPH

celková cena 

bez DPH

celková cena s 

DPH
Poznámka

 Interaktivní tabule a 

dataprojektor s krátkou 

projekční vzdáleností vč. 

instalace

Interaktivní tabule s minimální úhlopříčkou 200 cm, elektromagnetická 

technologie, tabule s pevným nerozbitným povrchem, ovládaná 

bezbateriovým perem, s možností ovládáni dvěma pery nezávisle na 

sobě, instalace 2 x na pojezd,  Manuál v českém jazyce, vč. instalace a 

základního ovládacího software. Audio systém bude integrován do 

interaktivní tabule, minimálně dvěma reproduktory se zesilovačem. 

Zesilovač bude mít funkce plynulé zesílení, zeslabení, plynulou regulaci 

výšek a basů, vstupy na mikrofon,                                                                                          

Dataprojektor XGA, min. 2500 ANSI lumen, XGA (1024x768), s krátkou 

projekční vzdáleností do 1 m od promítané plochy. Dodaný projektor musí 

být vybaven funkcemi jako například automatická synchronizace, digit. 

zoom, zmrazení obrazu, automatická korekce lich. zkreslení, projekční 

mód pro interaktivní tabuli. Dataprojektor by měl podporovat také tyto 

možnosti připojení  PC, MAC, 2xVGA (15PIN) /1x VGA, 1xvideo (RCA), 

1xvideo / Y / C (4pin), V ceně je zahrnuta montáž na pojezd a montáž 

celého kompletu na zeď.

 


1 ks

Pojezd na interaktivní 

tabuli s držákem 

dataprojektoru 

Vertikální pojezdový systém na zeď vč. držáku na projektor univerzální s 

možností pevného uchycení dodané interaktivní tabule a dataprojektoru
1 ks

Software interaktivní 

tabule

Ke všem interaktivním tabulím budou dodány nejen SW instalační média, 

ale i autorský výukový SW . Součástí výukového softwaru musí být 

databáze kvalitních výukových prostředků (obrázky, hudba, kolekce, 

mřížky, pozadí atd). Software musí obsahovat min. 10 000 těchto zdrojů, 

možnost sdílení a tvorby příprav pro učitele, ke každé licenci na 

interaktivní tabuli musí být poskytnuta také multilicence pro zaměstnance 

školy pro tvorbu interaktivních příprav.  

1 ks

Celková cena bez DPH Celková cena s DPH

Datum

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídek na dodávku interaktivní tabule a dalšího vybavení dle specifikace

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat 

jménem uchazeče

Identifikační údaje 

uchazeče:

1



2


