Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Přesná specifikace nabízeného zboží

Položka

Minimální požadované parametry

Nabízené parametry

ks

Nabídková cena za
jednotku
Bez DPH /Kč

Interaktivní tabule
včetně montáže

Interaktivní tabule s bílým odolným povrchem ovládaná
dotykem ruky a popisovači. Technologie snímání musí
umožňovat ovládání tabule dotykem rukou i popisovačem (
bezbateriovým, bezúdržbovým ) a umožňovat práci min. 2 žáků
současně ( tj. min. 2 dotykem ). Min. úhlopříčka 77“, min.
rozměry 156 x 117cm. Ovládání tabule nesmí být závislé na
popisovačích ( pro případ jejich poškození či ztráty ),
popisovače musí být bezdrátové, bezbateriové (bezúdržbové) a
odolné proti mechanickému poškození, velikostí vhodná pro
žáky ZŠ. Odkládací lišta obsahovat tlačítko pro aktivaci
klávesnice a pravého tlačítka myši. Včetně software pro tvorbu
digitálních učebních materiálů pro přípravu interaktivních
cvičení, musí umožňovat otevřít soubor, spustit všechny
aktivity, animace a widgety, uložit v původním formátu soubory
s příponou .notebook ( pedagogové mají vytvořenu velkou část
učebních materiálů v tomto formátu a jsou na něj proškoleni,
zamezení práce s tímto formátem by zadavateli způsobilo
obtíže přinášející další přídavné náklady ). Autorský nástroj
musí být kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS,
Linux, prostředí musí být lokalizováno do českého jazyka. Musí
být k dispozici aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety
platformy iOS – licence umožňující instalaci na min. 4 PC.
Včetně potřebné kabeláže, montáže a dopravy. Záruka na
tabuli – min. požadovaná: 60 měsíců
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Datový projektor
včetně montáže

Datový projektor s krátkou projekční vzdáleností. Minimální
technické parametry: světelný výkon 3000 ANSI lumen, nativní
rozlišení: XGA ( 1024 x 768 ). Součástí projektoru musí být
dodávka držáku, který umožní projektor instalovat na zeď
učebny. Včetně potřebné kabeláže, montáže a dopravy. Záruka min. požadovaná: 36 měsíců na projektor.
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Ozvučení učebny
včetně montáže

Aktivní stereo reproduktory pro ozvučení učebny s možností
montáže na zeď učebny. Výkon min. 2 x 12W RMS. Včetně
potřebné kabeláže, montáže a dopravy. Záruka – min.
požadovaná: 24měsíců.
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S DPH /Kč

Nabídková cena za
požadovaný počet
jednotek
Bez DPH /Kč S DPH /Kč

Výukový software

Výukový software pro tvorbu digitálních učebních materiálů pro
přípravu interaktivních cvičení, musí umožňovat otevřít soubor,
spustit všechny aktivity, animace a widgety, uložit v původním
formátu soubory s příponou .notebook ( pedagogové mají
vytvořenu velkou část učebních materiálů v tomto formátu a
jsou na něj proškoleni, zamezení práce s tímto formátem by
zadavateli způsobilo obtíže přinášející další přídavné náklady ).
Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy
Windows, Mac OS, Linux, prostředí musí být lokalizováno do
českého jazyka. Musí být k dispozici aplikace s obdobnými
funkcemi pro tablety platformy iOS – licence umožňující
instalaci na neomezený počet školních i domácích PC žáků i
zaměstnanců školy.
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