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Dobrý den,

Na základě Vašeho požadavku Vám v příloze zasílám cenovou nabídku dle zadáni.

S pozdravem

Chiachula Jiří
ředitel

COMPLEX, spol. s r.o.
Bavorská 856
PRAHA 5-Stodůlky, 15541

Tel.: +420 233 323 481-2
Fax: +420 233 337 581
Mobil: +420 603 159 990
chlachula@comDlex.cz
wwuv.complex.cz



ldtoraldWní tabule (18:10)
v~ětně montá~e

Příloha č.1 - Položkový seznam produktů — krycí list

Zadavatel: Obec Psáiy, Pražská 137, 25244 Psáry, ‚Č 00241680, zast Starostou Milanem Váchou
Název zakázky: Interaktivní dotykové tabule a datový projektor pro základnl Skok

Dodavatel: Complex, spol. s r.o., Bavorská 856, 150 00, Praha 5, iČo 18627641, zasl. Jednatelem Jiřim Chlachůlou

identifikační Údaje
ufláteče:

Splriénolnosplněno

Nězey lUilnlmálni požadované parametry Množství A~oJN~‘rrsvost N~bizoné parametry Po~ž~a~:::á 1::t~:~ dliotková cÓlkov~ceha celková cena

Odajů štvrdl
~ podpisem)

Interaktivní dclyková Jabule Snlmači technologie fníisl
urpcžňovat cvIádáni~abule 1pm prcstýnl dotyketn
tabule rozpÓzhá dotyk prstu (o~ládánl)~ poplsova~a
(psáni) a dlaně (mazáill) Sou~ásl~ tabule muší byt
polička se glyrrol barévnyniiybpisoVač1~houbou a
ovládadmi tiaČIIky, IndIkující na páIičca rozsy[cenqu
LED kontrolkou zvoleny nástroj ovládáni), pop~sovače
(péánl) a dlaná (mazónl)‘ Použitá tthilologla:
ódpor‘ová, rozlišeni dotykově plochy 4006)‘ 4000
bodö Pará musí b~l bezdrátově, mechanicky odoina,
velIkostí vhodná ~ro žáky MŠ,ZŠSŠ‘ VelIkost aklivh[
plochý min 188x 117 ~m, 221 cmv ůhlopřlčce, formát
ISID, Pracovní plocha jez tvrzeneho polyes(eru
odolného protl poškozen!, optimalizovaná pro projekci
z tialoveho projektor‘~ a snaše)(ci popIs a mazán!
prostMdky pro bité keranlltké tbbiiló (neperihwiefltnl
flxy a ólstlČe)~psopojenl $ počltačem kabelem USS
2 0, v~Líl~lnč bezdrjÍově -prostřednIctvím BlueTooth
Včerně potřebně kabelae3 monCáže a dopravy

3 ANO splňuje SMART Board 685 60 31 785 Kč 38460 Kč 95 355 Kč Ils 380 Kč

(



Licence Sóflwam na interaktivni tabuli, umožňující
tvorbu a sdíleni vyukoVýQh hodin, interaktivní ovl&$aoi
a výukovy soflware tabule niusi umožňovat
obdusn‘ěmý pi%nos a lpracovárii niormeci mezi
interaktivní dotykoyóu plochoU a počitačem, v českém
jazyce, galerie, předlohy, dlágramy obrázky a
animace, ~eské výukové vzordve hodiny konipatibilita
s programy Ms Office a dalšími programy, licenční
ujednáni UniÓ~ňÚjioí provOz na jakémkoliv PC
ékolskeho zafizeni Pravidelné aktualizace zdarma~
bohatá galerie Óbjektů pro tvorbu OUMŮ bez konfliktu
a autorskym zákonem (min 6b00 objektů V zákiadnj
věrzi SW) Software exponuje vystupy do formátů
Microsdft PowerPoint1 Adobe PDF ~ obrazových
forr$tů J~‘G/GIF/8MP/PNG Soitwareje iokaiízovany
do čeéicéhd jazyk~a, Tbnto ~titdmk~ so*Nare niusi
umožňovat práci s))roteslonáli?lmI lnterakSvnimí
učebnicemi ajejicli lnteraktivnľmi cvičerlirni
Hotové řnatÓrjáiy v tomto softwate musí ~ýt veřejné
dostupné na Internetu jako inspirace pro praci L
softwárel

Software ~ro tvorbu DUMŮ

4

3 ANO splňuje SMART Notebook 60 II 950 Kč 14 460 Kč 35 850 Kč 43 379 Kč

SoQčásiíclodávkýt*uie je technicky a designově
integrovan6 ozvučeni s možnosti mon~áže na zeď či
přímo na tnteraktLvni tabut. Pro přel‘os zvuku .vyu~ivá

‘ USB kabel připojujioi tabuli k PC. Reproduktory musi
Ozvučení u‘ébhy 9Četně ~itdaičí~ 3 ANO splňuje Ozvučeni SMART Audio 24 6 985 Kč B 452 Kč 20 955 Kč 25 356 Kč

systómepi o výkonu 2 X 15W.Zapínáni a ovládáni
hiasitostije na aktivním reproduktoru AJ<tlvní
reproduktorobs‘shuje USS rozbccovač pro pohotove
připojení nap~. ~ias[‘ disku bě‘hem výuky

Oatóvý projektor se spsciálni oj~tikou pré ultra kr~tkou
pjojekoi a poměrem proj vzdMer‘osli 0 ~8:1 a kraLšt
která neoslftuje uživatele. Mipiiiiáini ~ethnickó
parametry~ swetein* výkon 3 1 00ANSI iúman( bétivní

Datový projektor (*10) ~ozhšanI‘ WXGA (1Z80x 800), LCO systém. s2ucásti 4 ANO splňuje EPSON EB 485W 36 30 258 Kč 36 612 Kč 121 032 Kč 146 449 Kč
včet,“ montáže projeRtoru musí být dpdávka drzáku, ktery umoznj

projektor instalovat na zeď učebny~ Včetně potřebna
kabeláže, montáže a dopřavý. Záruka ~ožadovaná~
SS měsiců na projektor, na lampu 36 mčslců ‚2000
hod (co nastane «řive).

I



Soflware pro tvorbu obsahu, řízení učebny, hlasováni
a zpětnou vazbu, žákovská stanice
Učitelské prostředí

SW pro mbnitorováni, kontrolu a připadné ovládáni
všech žákovsk*ch stanic ve tťIdď(v~Ótně funkce
zarnezehi práce ha žákovskych stanicích nebo s
vybrartyrni programy)
- Kohiunlkac~ so žáky p~mac[ krátkych zpráv
- Možnostzasjláni souborů studentům a jejich
p~jim~rii
- Sw pro dígitálnl křlpravu vlastního obsahu uČitele —

kompát‘bilnl Šé SWno žékóvskych stanlcľóh
- SW pra yytvařenl testů a zásiláni ~ákC4m — pro
výpraoovánttestu žáci používají svá stanice
žákovská prdstřsdl
-sWpro komunikace s učiteibm a přená~en, souborů
- SW ~‚ro tř~d~n( a zpracováni digitální obsahu a
vyplňování testČ
Pcžadujě Se jedhotné prostředí pro práti se všemi
komponenty jednodubhé a ntultlvn‘ ovládán~
možnost lhstaiate ž~ko~skáhó prpstřehl na notebook,
PO nebo tablet SW lze ovládat také pomocí ‚

rnteřaldivnl tabule,

Balík aplikaci pro digltá~Ďl
učflnl~ ANO splňuje SMART Classroom suite software 24 26 562 Kč 32 140 Kč 26 562 KČ 32140KČ

Stabllnt konstrukce: htinikových profiíii Ó výšce min.
250cm- Rozsah posunú min I 00cm Rozloženi

Pylenovýi~oJezd včetně hmotnosUi:estavymiašténuapádlahu.lntegrdveny 3 ANO splňuje Pylonový pojezd SANTAL 24 16 856 Kč 20 396 Kč 50 568 Kč 61 167 Kč

mnohtáže bočnith tabuli (křídla) pro popisování křídou
nebo fíxou

Křídi k ~ Boční křídla kideraktivnl tabulL pro popisovánI flxou,
interaklhřnímtebultrn včetilě kNdouuwiltřpropsani~ou—flebonao~cM 3 ANO splňuje Křídla SANTAL pro interaktivní 24 14 369 Kč 17 386 Kč 43 107 KČ 52 159 KČ

montáže rutovů, celá křídová

‘ AkreditovanČ školeni MŠMT ti rámci systému DVPP, .

Zarrj~fené na davedposti peda~o~a pracovat s

školení pré je‘4ňotilvě osoby inte7~Nni ta í~NAR18oardťZ~?lČ~r~én; kurzů. 10 ANO splňuje Školeni na ovládáni SMART 24 1 033 Kč I 250 Kč 10 330 Kč 12 499 Kč

Délka ákolehl musí být nlmlmálně 4 hodIny

Celková cena bez bPH 403 759 Kč Celková cena s DPH 21% 488 548 Kč



Datum
ř1~ 9. 2c13

Podpis ‚.‚.

pro stvrzení pravosti tochnlc~4,~k~ocIfikace

Svým podpisem se uchazeč zavazuj94‘g~ vybraný typ výrobku ad
uvedeného výrobce který plně ve všeĎh bodech odpovídá požadavkům

uvedeným v~ specifikaci
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