Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást
nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy
doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není
oprávněn provádět jiné obsahové změny textu.

Kupní smlouva
Smluvní strany:
obchodní firma:
………
sídlo:
………
IČ:
………
DIČ:
………
jednající:
………
bankovní spojení:
………
kontaktní osoba:
………
telefon:
………
e-mail:
………
osoba pro hlášení vad ………
telefon:
………
e-mail:
………
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …, oddíl …, vložka …
(dále jen „prodávající“)
a
kupující:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867
Gorkého 867, 53002 Pardubice
70837236

Mgr. Milanem Bartákem

(dále jen „kupující“)
uzavírají v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného
dne, měsíce a roku tuto
KUPNÍ SMLOUVU:

I.
Základní ustanovení
1. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb kupujícího spočívající ve vybavení jeho pracoviště
tablety pro zkvalitnění výukykupujícího. Předmět smlouvy je spolufinancován v rámci projektu
CZ.1.07/1.3.00/51.0002 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
2. Prodávající má zájem za podmínek níže v této smlouvě stanovených převést na kupujícího
vlastnické právo k movité věci níže specifikované a kupující má zájem za podmínek níže v této
smlouvě stanovených uvedenou movitou věc nabýt do svého vlastnictví.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v rubrice této smlouvy jsou v souladu
seskutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
II.
Předmět smlouvy
1.
Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu na přesně
a jednoznačně dané místo určení, specifikované ve článku IV. odst. 1. této smlouvy, movitou věc,
jak je tato movitá věc specifikovaná v odst. 2. tohoto článku smlouvy a dále v příloze č.1 této
smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Předmět koupě“), a převést na
kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě.
2.
Předmětem koupě jsou nové„Konvertibilní tablety“ v počtu 16 kusů použitých v rámci
vzdělávání. Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že Předmět koupě splňuje veškeré
následující minimální technické parametry:
− předmět koupě umožňuje čtyři módy pracovní činnosti: laptop, stand, tent, tablet)
− operační paměť minimálně 1,9GB,
− interní úložiště typu minimálně 63GB v těle tabletu (ne v dokovací stanici či rozšíření
paměťovou kartou), také úložiště minimálně 490GB.
− procesor: dovolující zpracovávat min. 4 vlákna současně. Výkon dle testu Passmark
(zdroj: www.cpubenchmark.net) minimálně 800 bodů – uvedeného skóre musí zařízení
dosáhnout ve verzi Performance Test 8.0),
− velikost displeje minimálně 10“ a více, Technologie displeje: IPS, rozlišení min. 1200 x
800, multi touch, podpora ovládání minimálně 5-ti prsty,
− WiFi (kompatibilní s IEEE 802.11 b/g/n),
− Bluetooth 4.0 a vyšší,
− minimálně 1x kamera 2Mpix, podpora FullHD videozáznamu, integrované stereo
reproduktory,kovový zadní kryt tabletu,
− součásti dodávky 1x kompatibilní přídavná microSD paměťová karta rychl. třídy 10
s min. kapacitou 32 GB,
− dokovací stanice s českou klávesnicí a diakritikou obsahující min. 1x USB, klávesnice
připojena přes systémový konektor tabletu s areatací připojení (ne připojení externí
klávesnice pomocí USB),
− multidotykový touchpad,
− výstup pro stereo sluchátka (jack 3,5 mm), 1x slot micro SD, 1x slot micro USB, 1x slot
micro HDMI.
− výdrž baterie až 8 hodin. Externí napájecí adaptér -součástí balení.
− hmotnost tabletu s klávesnicí maximálně 1200g.

− rozměry maximálně 262 x 178x 24mm včetně dokovací stanice s klávesnicí.
− pouzdro na tablet s dokovací stanicí - klávesnicí.
− záruční doba min. 36 měsíců, vztahující se i na náhodné mechanické poškození celého
tabletu s garancí opravy
− operační systém - legální,časově neomezená platnost, trvalá licence profesionálního
operačního systému pro správu a práci v doméně, předinstalovaný, v 32bitové verzi,
v českém jazyce, v nejaktuálnější verzi výrobce, garance aktualizace operačního systému,
kompatibilní se stávajícím vybavením a řešením zadavatele (funkcionality musí být plně
kompatibilní s MS Windows 8.1 Pro).
− kancelářský software verze Professional – legální, časově neomezená platnost, trvalá
licence profesionálního kancelářského software,v nejaktuálnější verzi výrobce, v českém
jazyce, garance aktualizace, kompatibilní se stávajícím vybavením a řešením zadavatele,
musí obsahovat textový editor, tabulkový editor, nástroj pro tvorbu prezentací, el.
mailovou poštu a poštovního klienta (funkcionality musí být plně kompatibilní s MS
Office 2013 Pro).
− antivirový software – legální licence profesionálního antivirového software, licence
platná nejméně 12 měsíců, garance pravidelné aktualizace
− software pro řízení výuky, který umožňuje monitorování a ovládání řízení výuky, náhled
na obrazovky studentů v reálném čase, omezení přístupu k internetu a tiskárnám,
omezení spuštění souborů. Dále pak kontrolu znalostí, testový modul, odesílání a sbíraní
testů a úkolů, rychlý průzkum a hlasování.
− interaktivní zařízení, které poskytuje výkonné navigace a vyhledávací nástroje, nástroje
pro úpravu poznámek, vedení kursu, a možnosti předávání informací
− vědecká aplikace s minimálně pěti nástroji, které umožňují studentům provádět vědecké
pokusy pomocí notebooku nebo tabletu s vestavěným fotoaparátem
− interaktivní multimediální nástroj pro videa a úpravu fotografií, který zvyšuje studentovu
kreativitu a gramotnosti médií. Umožňuje studentům snadno zachytit a upravovat
obrázky nebo videa, a dělat poznámky, vytvářet vlastní multimediální studijní projekt
− nástroj na malování a kreslení, který simuluje reálné materiály a umožní studentům
vytvářet sofistikované digitální umělecká díla
− V rámci úspěšného splnění vzdělávacích aktivit B2 a B3 požadujeme v rámci dodávky
prvotní spuštění v místě instalace a ověření, že tablet se přihlásí do školní wifi sítě
(včetně uložení nastavení hesel), zaškolení jak aktivovat operační systém, nastavení účtu
administrátora a uživatele dle požadavků školy. Dále pak instalaci dodávaných aplikací.
Součástí dodávky požadujeme předávací protokol potvrzující instalaci v místě dle
specifikace zde uvedené.
3.
Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu za Předmět koupě
kupní cenu, a to ve výši, způsobem a v termínech stanovených níže v této smlouvě.
III.
Kupní cena a platební podmínky
1.
Kupní cena Předmětu koupě činí ……………………………….,-Kč
(slovy: …………………………………………………..……korun českých) bez DPH,
tj. ………………………………………………………………..………,-Kč včetně DPH.
Tato kupní cena je sjednána jako maximální a konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího
související s plněním dle této smlouvy a veškeré související poplatky, daně a cla.

2.
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za Předmět koupě bezhotovostním převodem
na bankovní účet prodávajícího, jak je identifikován v úvodní rubrice této smlouvy. Kupní cena
bude zaplacena v CZK.
3.
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za Předmět koupě do 30 dnů ode dne splnění
závazku prodávajícího dodat Předmět koupě kupujícímu.
4.
Faktura - daňový doklad musí vedle náležitostí stanovených právními předpisy obsahovat
odkaz na tuto kupní smlouvu.
5.
Veškeré správní a celní poplatky související s dodáním Předmětu koupě kupujícímu hradí
prodávající.
IV.
Dodání Předmětu koupě
1.
Místem plnění je provozovna kupujícího na adrese Základní škola Waldorfská, Gorkého
867, 53002 Pardubice, a to prostor určený v této provozovně kupujícím. Závazek prodávajícího
dodat Předmět koupě kupujícímu je splněn okamžikem, kdy prodávající provede:
a)
b)

dopravu Předmětu koupě na místo plnění,
instalaci a úplné zprovoznění Předmětu koupě včetně seřízení v místě plnění

Cena za dopravu, instalaci, zprovoznění Předmětu koupě v místě plnění a zaškolení obsluhy
Předmětu koupě je zahrnuta v celkové kupní ceně dle čl. III. odst. 1. této smlouvy. Prodávající se
zavazuje na své náklady provést likvidaci obalů Předmětu koupě.
2.
Do okamžiku dodání Předmětu koupě dle předchozího odstavce nese nebezpečí škody na
Předmětu koupě prodávající, tj. nese všechna nebezpečí ztráty nebo poškození Předmětu koupě.
3.
Prodávající je povinen oznámit včas a písemně (včetně telefaxové zprávy či elektronické
pošty) kupujícímu, že Předmět koupě bude dopraven a instalován v místě plnění, a případně jiné
potřebné údaje, které kupujícímu umožní učinit opatření potřebná pro převzetí Předmětu koupě.
Prodávající je povinen s dostatečným předstihem informovat kupujícího o požadavcích na místo,
kde má být Předmět koupě umístěn (plocha, její vlastnosti, sítě atd.).
4.
Při předání Předmětu koupě a po jeho instalaci a zprovoznění v místě plnění a zaškolení
obsluhy Předmětu koupě bude kupujícímu předložen dodací list.
V.
Doba plnění
1.

Prodávající je povinen dodat Předmět koupě kupujícímu následujícím způsobem:

- dovezení, instalace a zprovoznění Předmětu koupě proběhne nejpozději do 21dnů od podpisu
smlouvy,

- zaškolení obsluhy Předmětu koupě proběhne nejpozději do 14 dnů po dovezení, instalaci a
zprovoznění.
2.
Prodávající je oprávněn dodat Předmět koupě kupujícímu před termínem plnění
uvedeným v předchozím odstavci a kupující je povinen Předmět koupě před uvedeným dnem
převzít, pouze pokud s tím vysloví kupující souhlas a bude-li kupujícímu tato skutečnost
oznámena nejméně 5 pracovních dnů předem.
3.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním Předmětu koupě, je kupující oprávněn vedle
smluvní pokuty sjednané dále v této smlouvě žádat úhradu prokazatelně vzniklých škod, které mu
v souvislosti s prodlením dodávky Předmětu koupě vznikly.
VI.
Smluvní pokuty
1.
Pokud prodávající nesplní termín dodání Předmětu koupě uvedený v čl. V. odst. 1 této
smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové
ceny Předmětu koupě za každý započatý den prodlení, nejvýše však 5 % z netto ceny Předmětu
koupě.
2.
V případě, že se prodávající dopustí některého z níže uvedených porušení této smlouvy, je
prodávající povinen zaplatit kupujícímu následující smluvní pokutu:
a)
ve výši 0,05 % z celkové ceny Předmětu koupě za každý započatý den prodlení
se splněním kterékoliv z povinností dle čl. VIII. odst. 3. a 4;
b)
ve výši 1 % z celkové ceny Předmětu koupě za každé jedno porušení povinnosti
mlčenlivosti uvedené v čl. IX. této smlouvy.
3.
Jakákoli smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy došlo k příslušnému porušení
smluvní povinnosti ze strany sankcionované smluvní strany.
4.
Zaplacením smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou k zajištění příslušné povinnosti
nezaniká závazek Smluvní strany, která příslušnou povinnost porušila, tuto povinnost splnit.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody.
VII.
Odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení prodávajícího s dodáním
Předmětu koupě po dobu delší než 21 dnů.
VIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost, pozáruční servis
1.

Prodávající výslovně ujišťuje kupujícího, že Předmět koupě je bez vad.

2.

V případě vady Předmětu koupě má kupující právo dle své volby požadovat:

a)
odstranění vady dodáním nového Předmětu koupě bez vady nebo dodáním
chybějící části Předmětu koupě,
b)
odstranění vady opravou Předmětu koupě,
c)
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d)
nebo je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Neoznámí-li kupující v oznámení o vadách, jaký konkrétní z nároků
uvedených výše uplatňuje, má se zato, že kupující požaduje odstranění vady opravou Předmětu
koupě. Žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, je kupující oprávněn
změnit zvolené právo z vadného plnění. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě sjednané níže či
oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
3.
Pokud kupující zvolí odstranění vady dodáním nového Předmětu koupě bez vady nebo
dodáním chybějící části Předmětu koupě, je prodávající povinen provést dodání nového
Předmětu koupě bez vady nebo dodání chybějící části Předmětu koupě bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.
Pokud kupující zvolí odstranění vady opravou Předmětu koupě, je prodávající povinen
nejpozději do 48 hodin po oznámení vady nastoupit k opravě Předmětu koupě. Odstranění vady
opravou Předmětu koupě je prodávající povinen provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do
14 dnů ode dne oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5.
Neodstraní-li prodávající vady Předmětu koupě v souladu s touto smlouvou řádně a včas,
je kupující oprávněn nechat odstranit vady Předmětu koupě třetí osobou. Prodávající se zavazuje
nahradit kupujícímu veškeré náklady na odstranění vad Předmětu koupě třetí osobou.
6.
V případě, že prodávající vytýkanou vadu neuzná, je povinen toto své stanovisko sdělit
kupujícímu bez zbytečného odkladu písemně včetně zdůvodnění.
7.
Prodávající poskytuje kupujícímu na Předmět koupě záruku za jakost, a to v délce trvání
36 měsíců. Pro uplatnění práv kupujícího z vad, na něž se vztahuje záruka, po záruční dobu platí
přiměřeně ustanovení předchozích odstavců tohoto článku. Při uspokojování práv kupujícího
z vad Předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době, se postupuje obdobně podle ostatních
ustanovení tohoto článku. Prodávající se zavazuje provádět u kupujícího po dobu trvání záruky
za jakost bezplatné garanční prohlídky, a to vždy nejméně jedenkrát za kalendářní rok.
8.
V záležitostech týkajících se vad a práv z nich, které nejsou touto smlouvou upraveny, se
užije příslušných ustanovení občanského zákoníku. Ve vztahu založeném touto smlouvou se však
neužije ustanovení § 2111, § 2112 odst. 1 občanského zákoníku.
9.

Prodávající se zavazuje poskytovat na vyžádání kupujícího následující služby:
a)
bezplatné telefonické a e-mailové poradenství týkající se obsluhy Předmětu
koupě;
b)
servisní zásahy k vadám, na které se nevztahují práva z vadného plnění nebo
ze záruky a servisní zásahy k pozáručním vadám (mimozáruční servis). Prodávající
se zavazuje nastoupit k servisnímu zásahu dle tohoto ujednání nejpozději do 48
hodin po obdržení výzvy kupujícího. Odstranění vady Předmětu koupě se
prodávající zavazuje provést bez zbytečného odkladu, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

IX.
Mlčenlivost
1.
Smluvní strany konstatují, že v průběhu jejich vzájemného vztahu založeného touto
smlouvou si budou navzájem poskytovat a tím i získávat informace důvěrného charakteru, které
strany učinily předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského
zákoníku.
2.
Za účelem omezení použití a uvolnění nebo jiného zpřístupnění těchto informací třetím
osobám se prodávající zavazuje držet v tajnosti a neprozradit, ani jinak nezpřístupnit jakékoliv
informace, které mají vztah k této smlouvě.
3.
Prodávající se tímto zavazuje nepoužít shora uvedené informace přímo nebo nepřímo,
dále nenavést, nezúčastnit se nebo nenapomáhat třetí osobě obejít, oklamat nebo poškodit
kupujícího.
4.
Ujednání tohoto článku smlouvy jsou závazná nejen pro prodávajícího, ale i pro každou
jinou osobu, která v rámci obchodní spolupráce s prodávajícím získá informace chráněné
ustanoveními této smlouvy.
5.
Ujednání tohoto článku jsou dále závazná i pro právní nástupce prodávajícího a pro jeho
zaměstnance, jiné osoby v obdobném postavení a členy všech jeho orgánů. Prodávající je povinen
zavázat tyto osoby k dodržování ustanovení tohoto článku.
X.
Závěrečná ustanovení
1.
Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného
významu vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum.
Výraz „po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum.
2.
Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i
jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.
3.
Prodávající se zavazuje v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a právem EU vytvořit podmínky k provedení
kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavřena
tato smlouva, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se
skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly na místě plnění, příp. jejich zmocněncům, osobám MŠMT, Ministerstva
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy. Prodávající se zavazuje, aby umožnil všem subjektům
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy
ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty).
4.

Prodávající prohlašuje, že není osobou blízkou (ve smyslu občanského zákoníku)

kupujícího a že kupující není s prodávajícím ekonomicky propojený.
5.
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy ani dohoda smluvních stran o ukončení
smlouvy (není-li v ní stanoveno něco jiného) se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty dle
této smlouvy a nároku na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy.
6.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou je povinná strana povinna uhradit straně
oprávněné bez ohledu na to, zda v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou
vznikla oprávněné straně škoda a v jaké výši. Smluvní pokuty sjednané tuto smlouvou je povinná
strana povinna uhradit straně oprávněné bez ohledu na skutečnost zda porušení povinnosti
zajištěné smluvní pokutou zavinila, či nikoliv. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok
na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy.
7.
Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i
všechny vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí
právem České republiky s vyloučením kolizních ustanovení právního řádu České republiky.
Smluvní strany výslovně vylučují ve vztahu založeném touto smlouvou užití Úmluvy OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího
se této smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího,
dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo
kupujícího.
8.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně prostřednictvím
číslovaných dodatků.
9.
Neplatnost kteréhokoliv ujednání nemá vliv na platnost ostatních částí smlouvy nebo
na platnost smlouvy jako celku.
10.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Předmětu koupě
10.
Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž prodávající
obdrží jedno a kupující dvě vyhotovení smlouvy.

V …………… dne …………

V …………… dne …………

………………………………
prodávající

………………………………
kupující

Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky vyplní uchazeči veškeré údaje, jejichž doplnění do textu obchodních
podmínek je při zpracování návrhu na uzavření smlouvy požadováno zadavatelem, ručně do
zaslané listinné podoby obchodních podmínek. Elektronickou verzi editovatelných obchodních
podmínek zadavatel neposkytuje.

Příloha smlouvy č. 1
Podrobná specifikace předmětu koupě
Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky zpracují uchazeči podrobnou specifikaci předmětu koupě s uvedením
konkrétního typu a výbavy. Ze specifikace bude patrné, že zařízení splňuje minimálnítechnické
požadavky zadavatele.

Předmětem koupě jsou nové„Konvertibilní tablety“ v počtu 16 kusů použitých v rámci
vzdělávání. Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že Předmět koupě splňuje veškeré
následující minimální technické parametry:
Technický parametr
Přesné označení výrobce a modelu
− předmět koupě umožňuje čtyři módy pracovní
činnosti: laptop, stand, tent, tablet)
−

operační paměť minimálně 1,9GB,

−
−

interní úložiště typu minimálně 63GB
v těle tabletu (ne v dokovací stanici či
rozšíření paměťovou kartou), také úložiště
minimálně 490GB.

−

procesor: dovolující zpracovávat min. 4 vlákna
současně. Výkon dle testu Passmark (zdroj:
www.cpubenchmark.net) minimálně 800 bodů
– uvedeného skóre musí zařízení dosáhnout
ve verzi Performance Test 8.0),

−

velikost displeje minimálně 10“ a více,
Technologie displeje: IPS, rozlišení min. 1200
x 800, multi touch, podpora ovládání
minimálně 5-ti prsty,

−

WiFi (kompatibilní s IEEE 802.11 b/g/n),

−

Bluetooth 4.0 a vyšší,

−

minimálně 1x kamera 2Mpix, podpora
FullHD videozáznamu, integrované stereo
reproduktory, kovový zadní kryt tabletu,

−

součásti dodávky 1x kompatibilnípřídavná
microSD paměťová karta rychl. třídy 10
s min. kapacitou 32 GB,

−

dokovací stanice s českou klávesnicí a
diakritikou obsahující min. 1x USB, klávesnice
připojena přes systémový konektor tabletu s
areatací připojení (ne připojení externí
klávesnice pomocí USB),
multidotykový touchpad,

−
−
−
−

výstup pro stereo sluchátka (jack 3,5 mm), 1x
slot micro SD, 1x slot micro
USB, 1x slot micro HDMI.
výdrž baterie až 8 hodin. Externí napájecí
adaptér -součástí balení.

Předmět koupě splňuje / nesplňuje
(dodavatel uveden hodnotu či
konkrétního modelu)

parametr

−

hmotnost tabletu s klávesnicí maximálně
1200g.

−

rozměry maximálně 262x178x24mm včetně
dokovací stanice s klávesnicí.

−

pouzdro na tablet s dokovací stanicí klávesnicí.

−

záruční doba min. 36 měsíců, vztahující se i na
náhodné mechanické poškození celého tabletu
s garancí opravy

−

operační systém - legální,časově neomezená
platnost, trvalá licence profesionálního
operačního systému pro správu a práci v
doméně, předinstalovaný, v 32bitové verzi,
v českém jazyce, v nejaktuálnější verzi
výrobce, garance aktualizace operačního
systému, kompatibilní se stávajícím vybavením
a řešením zadavatele (funkcionality musí být
plně kompatibilní s MS Windows 8.1 Pro).

−

kancelářský software verze Professional –
legální, časově neomezená platnost, trvalá
licence profesionálního kancelářského
software,v nejaktuálnější verzi výrobce, v
českém jazyce, garance aktualizace,
kompatibilní se stávajícím vybavením a
řešením zadavatele, musí obsahovat textový
editor, tabulkový editor, nástroj pro tvorbu
prezentací, el. mailovou poštu a poštovního
klienta (funkcionality musí být plně
kompatibilní s MS Office 2013 Pro).
antivirový software – legální licence
profesionálního antivirového software, licence
platná nejméně 12 měsíců, garance pravidelné
aktualizace
software pro řízení výuky, který umožňuje
monitorování a ovládání řízení výuky, náhled
na obrazovky studentů v reálném čase,
omezení přístupu k internetu a tiskárnám,
omezení spuštění souborů. Dále pak kontrolu
znalostí, testový modul, odesílání a sbíraní
testů a úkolů, rychlý průzkum a hlasování.
interaktivní zařízení, které poskytuje výkonné
navigace a vyhledávací nástroje, nástroje pro
úpravu poznámek, vedení kursu, a možnosti
předávání informací
vědecká aplikace s minimálně pěti nástroji,
které umožňují studentům provádět vědecké
pokusy pomocí notebooku nebo tabletu s
vestavěným fotoaparátem
interaktivní multimediální nástroj pro videa a
úpravu fotografií, který zvyšuje studentovu
kreativitu a gramotnosti médií. Umožňuje
studentům snadno zachytit a upravovat
obrázky nebo videa, a dělat poznámky,
vytvářet vlastní multimediální studijní projekt
nástroj na malování a kreslení, který simuluje
reálné materiály a umožní studentům vytvářet
sofistikované digitální umělecká díla

−

−

−

−

−

−

−

V rámci úspěšného splnění vzdělávacích
aktivit B2 a B3 požadujeme v rámci dodávky
prvotní spuštění v místě instalace a ověření, že
tablet se přihlásí do školní wifi sítě (včetně
uložení nastavení hesel), zaškolení jak
aktivovat operační systém, nastavení účtu
administrátora a uživatele dle požadavků
školy. Dále pak instalaci dodávaných aplikací.
Součástí dodávky požadujeme předávací
protokol potvrzující instalaci v místě dle
specifikace zde uvedené.

