Základní umělecká škola, Piaristické nám. 1, 37001 České Budějovice, IČ:00581569

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku interaktivního
panelu včetně instalace
Vážený dodavateli,
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a směrnicí číslo SM/18/RK
Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi.
vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku interaktivního panelu
včetně instalace
Zadavatel:
Název:
Zastoupená:
Sídlo:
Telef.spojení:
IČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Základní umělecká škola
MgA. Emanuelem Kümmelem, ředitelem školy
Piaristické náměstí 1, 37001 České Budějovice
387001360
00581569
ČNB České Budějovice
3038231/0710
Bc. Vladimíra Studničková, ekonomka, e-mail: studnickova@zuspiaristicke.cz

Zahájení výběrového řízení:
Výběrové řízení bylo zahájeno dne 24. 9. 2019 odesláním výzvy vybraným dodavatelům. Podáním
nabídky se dodavatel stává účastníkem výběrového řízení.
Předmět zakázky:
Interaktivní panel včetně instalace, dle níže uvedených parametrů
Předpokládaná hodnota zakázky:
Celková předpokládaná hodnota zakázky včetně instalace je 110.000,- Kč včetně DPH.

Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaná doba plnění zakázky je říjen 2019, panel bude instalována ve třídě hudební nauky č.
dv. 19.

Specifikace parametrů:

Název

Minimální parametry

Interaktivní panel vč.
instalace

Úhlopříčka obrazu min. 65" 164 cm, rozlišení min.1FullHD 1920 x 108))0,
Ovládání: Minimálně 10 dotykových bodů, podpora multitouch, možnost ovládání dotykem ruky i
stylusem
Požadujeme panel s technologií InGlass IR (nebo obdobnou či lepší bezrámečkovou technologií) ,
která umožňuje alespoň automatické rozpoznání stylusu (režim psaní), prstu (režim manipulace s
objekty) i dlaně (mazání)
Přesnost lepší než 1 mm
Obrazovka: Vysoce odolné temperované sklo s antireflexní úpravou
Rozměry: Minimální úhlopříčka 164 cm (65")
Ozvučení s ovládáním hlasitosti přímo integrované do těla panelu
Výkon min. 2 x 10 W Panel musí disponovat minimálně 2 páry vstupů HDMI + USB.
Vstupy, ovládání: Panel lze provozovat i bez připojení počítače. Interní systém umožňuje minimálně:
funkce psaní na bílou tabuli, anotace pracovní plochy, přistup k internetu, možnost stahování aplikací
z některého obchodu (např. Google Play) a ostatní běžné tabletové funkce. Dále panel umožňuje
zrcadlení obsahu obrazovek z mobilních zařízení využívajících libovolný běžně dostupný operační
systém
Interní systém umožňuje minimálně: funkce psaní na bílou tabuli, anotace pracovní plochy, přistup k
internetu, možnost stahování aplikací z některého obchodu (např. Google Play) a ostatní běžné

Interní PC zabudované do tabletové funkce. Dále panel umožňuje zrcadlení obsahu obrazovek z mobilních zařízení
panelu vč. instalace
využívajících libovolný běžně dostupný operační systém

Interaktivní software vč.
Instalace

Pojezdový systém na
mobilní stojan vč.
Instalace
Mobilní stojan vč.
instalsce

Interaktivní software: Součástí výukového softwaru musí být databáze kvalitních výukových
prostředků (obrázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.)
Musí být poskytnuta také multilicence pro zaměstnance školy pro tvorbu interaktivních příprav
Prostředí ovládacího software musí být lokalizovano do českého jazyka.Maximální možná shoda
(kompatibilita) se současným vybavením škol. Ve formátu nabízeného SW musí být k dispozici
minimálně 25000 hotových a zdarma dostupných materiálů. Uchazeč uvede zdroj na nabízený
obsah.
Systém pro formativní tesdtování: Součástí dodávky je SW pro aktivní zapojení žáků (jejich mobilních
zařízení) do výuky. Nabízený.SW musí být dostupný pro všechny pedagogy i žáky školy, a to jak v
učebnách vybavených interaktivními tabulemi, tak v ostatních třídách i doma. SW musí umožňovat
vzdálený přístup do třídy studentům, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohou výuky fyzicky
účastnit. Stejně tak musí SW umožňovat vzdálenou online spolupráci studentů na projektech. Mezi
základními požadovanými funkcemi jsou sdílená pracovní plocha (tabule), modul pro zasílání otázek
(ano/ne, výběr z možností, škála, text, číslo), modul pro tvorbu testů s možností průběžné kontroly
výsledků a modul pro tvorbu aktivit. Učitel musí být schopen poslat libovolný aktuálně zobrazený
obsah studentům na jejich mobilní zařízení. Odkazy na internetové zdroje, videa či vytvořené aktivity
jsou odesílány jako aktivní (nejen obrázek obrazovky učitele), tak aby mohli jednotliví studenti se
zaslanými materiály aktivně pracovat či je anotovat. SW musí být k dispozici jak v online verzi
přístupné pomocí běžného internetového prohlížeče (online režim), tak ve verzi instalované do
počítače učitele (možnost práce i bez připojení k internetu). Obě verze SW musí mít jasnou
návaznost. Minimální požadovaná záruka 36 měsíců

Výškově stavitelný manuální pojezdový systém pro interaktivní obrazovku (položka č.1) umožňující
nastavení v rozsahu min. 400 mm. Výška spodní hrany panelu v nejnižší poloze je max. 800 mm. Je
požadován hladký a lehký provoz (jedná se o posuv pojezdu v rozsahu výškového nastavení s
minimálním překonáváním odporu).

Mobilní podvozek pro pojezdový systém.

Hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise. Kritériem je nejnižší nabídková cen v Kč včetně DPH
a splnění technické specifikace.

Lhůta pro podání nabídky:
Žádáme o vypracování nabídky nejpozději do 4. 10. 2019 do 12.00 hod.
Způsob zpracování nabídky:
Na poštovní nebo emailovou adresu zadavatele v listinné nebo elektronické podobě.
Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele a dále
si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy.
Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje
právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Podáním nabídky vyslovuje účastník souhlas
s tím, že smlouva bude uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

MgA. Emanuel Kümmel
ředitel ZUŠ

