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Kupní smlouva
uzavřená podle § 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (obchodní

zákoník) mezi

společnost:
IČ,DIČ:
sídlo:
provozovna:

Českomoravské informační systémy s.r.o.
26368641,CZ26368641
Na Sypkém 89/9, 180 00 Praha 8
Pražská 238, 250 66 Zdiby

zastoupená: Karlem Jičínským
jednatelem společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134353
dále jen" prodávající"

společnost: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň - jih, příspěvková
organizace
60611235IČ:

DIČ:
sídlo: náměsti Svobody 135, 33561 Spálené Poříčí

Mgr. Jiřím Šefflem
ředitelem školy

zastoupená:

dále jen "kupující"

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat a prodat kupujícímu toto zboží:
• 1 ks server se záložním zdrojem
• 16 ks uživatelské pracoviště
• 16 ks notebook
• 32 ks office
• 1 ks blokování zakázaných stránek
• 2 ks tabule
• 2 ks software k tabuli
• 2 ks projektor
• 2 ks ozvučen í učebny
• 2 ks tablet
• 1 ks pero k tabuli
• 1 ks vizualizér
• Správa serveru (3 měsíce)

Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Vzhledem k mimořádně dlouhé dodací lhůtě a rychlosti vývoje a změn v oblasti informačních
technologií, může prodávající specifikace zboží kdykoli bez upozornění změnit, především
s ohledem na to, že nemusejí být již konkrétní produkty k dispozici. Kupující souhlasí s takovou
případnou změnou specifikace zboží za zboží se stejnými, nebo lepšími parametry.

II. Doba dodání zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do 20 dnů ode dne výzvy učiněné kupujícím.
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, zboží uvedená v příloze této smlouvy jako fáze I - nejpc:;z::i-~- šak ke dni

::oliá\fka části zboží uvedená v příloze této smlouvy jako fáze II - nejpo;zriĚiji ke dni

3. Neoo.:::oemu-li se smluvní strany jinak, bude zboží předáno v sídle prodávajícího e ,-
pň::dá'ní zboží bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

edené

- en zajistit, aby v termínu dodání zboží byla na místě dodávky příto a osoba
oorávněná ' za kupujícího zboží, jež je předmětem dodávky. Vopačném případě nese

pující náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, jakož i odpovědnost za škodu
prodávajícímu porušením dané povinnosti způsobenou.

5. Kupující je povinen prohlédnout zboží při předání za účelem zjištění vad a ověření správného
množství dodaného zboží.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží činí 823 003,- Kč bez OPH, (OPH 20% činí 164601,- Kč), 987604,- Kč
včetně OPH.

2. Cena zboží je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím vždy po dodání příslušného
zboží se splatností 7 dnů od data vystavení faktury prodávajícím.

3. Faktura se považuje za uhrazenou v den, kdy byla fa rovaná částka připsána na bankovní účet
prodávajícího.

4. Jestliže je kupující v prodlení s placením kupní ceny dle tohoto článku, třebaže jen zčásti, je
povinen zaplatit prodávajícímu na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za
každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; škoda se do smluvní pokuty
nezapočítává.

5. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží třebaže jen zčásti, je povinen zaplatit
prodávajícímu na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží, s jehož převzetím je
v prodlení, a to za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; škoda se do
smluvní pokuty nezapočítává.

6. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn započítat jakoukoliv novou platbu došlou od
-- kupujrcmona úhradu jeho dřívějších-splatných závazků-vůči prodávajícímu. -- __ o

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Vlastnictví ke zboží přejde na kupujícího zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí náhodné
zkázy nebo škody na zboží nese kupující od okamžiku převzetí tohoto zboží kupujícím.

2. Má-Ii kupující vůči prodávajícímu jakékoliv závazky po lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn
dodat kupujícímu objednané zboží až po úhradě všech jeho splatných a neuhrazených závazků
vůči prodávajícímu.

3. Zdržení dodávky zboží zapříčiněné vyšší mocí, mezi což se počítá např. porucha strojů,
nezaviněný výpadek dodávek energie a surovin nebo zdržení na straně výrobců a dodavatelů
prodávajícího, a vlivy, které prodávající nemohl ovlivnit bez neúměrného finančního zatížení,
nejsou pro kupujícího důvodem k odstoupení od této smlouvy.
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4. Zboží, které nebylo kupujícím prodávajícímu zaplaceno vůbec či v plné výši, nesmí byt kupujícím
dáno do zástavy či kupujícím prodáno. V případě, že kupující poruší tento svůj závazek, je
prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5% z příslušné neuhrazené
částky. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; škoda se do smluvní pokuty nezapočítává.
Smluvní pokuta je vždy splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování druhé smluvní straně.

5. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
Dodané zboží je kupující povinen převzít, pokud z této smlouvy nevyplývá, že jeho převzetí může
odmítnout.

6. Kupující se zavazuje udržovat veškeré informace, které se jakkoliv dozví v souvislosti plněním
předmětu této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám a při vzájemné
spolupráci postupovat vždy v souladu se zájmy prodávajícího. V případě porušení této povinnosti
je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč, a to do tří dnů ode
dne, kdy k zaplacení bude prodávajícím vyzván. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; škoda
se do smluvní pokuty nezapočítává.

V. Odpovědnost za vady (reklamace)

1. Objednané a dodané zboží je možné použít pouze v souladu s účelem, pro který je určeno. Za
následky vzniklé použitím zboží k jiným účelům nebo jiným, než stanoveným způsobem, odpovídá
v plném rozsahu kupující.

2. Při použití zboží je nezbytné přesně dodržet výrobcem předepsané technologické postupy. Vady
množství lze uplatnit pouze při převzetí zboží, přičemž neuplatněním takového nároku řádně a
včas tato práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají. Zjevné vady zboží je kupující
prodávajícímu povinen oznámit nejpozději do 5-ti dnů od jeho převzetí. Pozdější reklamace
zjevných vad nelze u prodávajícího uplatnit.

3. Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že zboží bude po dobu záruční doby způsobilé pro
použití ke smluvenému resp. obvyklému účelu. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců ode dne
předání zboží.

4. Podmínkou platnosti záruky zboží je, že zboží je používáno v souladu s technickými a
uživatelskými podmínkami výrobce, jsou prováděny příp. řádné servisní prohlídky podle
předepsaných intervalů výrobce a jsou dodržovány pokyny uvedené v návodu k obsluze zboží.

5. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevznikne, jestliže tyto
vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je
prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek z kupní smlouvy.

6. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a škody vzniklé přetěžováním, neodborným
zacházením nebo provedením neodborných nebo neoprávněných změn či uživatelských zásahů
do dodaného zboží nad rámec oprávnění daných návodem k obsluze nebo touto smlouvou. Dále
se záruka nevztahuje na škody vzniklé vnějším vlivem nebo nedostatečnou údržbou.

7. Jak vady zboží zjištěné při předání a převzetí, tak vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je
kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemnou formou (dále jen "reklamace"). V reklamaci je
kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Reklamaci je možné uplatnit
v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin elektronicky na adrese: rma@cmis.cz.

8. Při neoprávněné reklamaci nebo vadě způsobené neodborným zásahem či provozováním zboží
v nevhodném prostředí (vysoká teplota, vlhkost, prašnost, přepětí/výpadky napájení apod.) je
prodávající oprávněn účtovat kupujícímu servisní zásah dle platného ceníku prodávajícího.

9. Prodávající se zavazuje v případě potřeby poskytnout kupujícímu pozáruční servis dle platného
ceníku prodávajícího. Kontaktní osobou odběratele oprávněnou k čerpání servisní a uživatelské
podpory, uzavírání servisních objednávek, přebírání přístupových údajů a hlášení reklamací je:
pan/paní Mgr. Jiří Šeffl, tel. 371594672, e-mail: seffl@spaleneporici.cz

Kupní smlouva
Českomoravské informační systémy s.r.o. Strana 3 z 4



10.Žádná ze smluvních stran není v prodlení se splněním svých závazků dle é o dohody, pokud
takové prodlení či neplnění je způsobeno příčinou, která je nepředvídatelná a neodvratitelná (vyšší
moc). Za takovou příčinu smluvní strany považují především porucha strojů, nezaviněný výpadek
dodávek energie a surovin nebo zdržení na straně výrobců a dodavatelů prodávajícího, záplavy,
požár, přírodní katastrofu, exploze, povstání, války, stávky, embarga, vládní opatření či nařízení
apod.

11.Způsobí-1i prodávající svým vadným plněním kupujícímu prokazatelně škodu, sjednávají smluvní
strany omezení odpovědnosti prodávajícího, a to v maximální výši 50% z hodnoty dodaného zboží,
ze které škoda vznikla.

12.vady vzniklé nesprávným či neodborným nakládáním se zbožím uplatnit u prodávajícího nelze.

VI. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Dodavatel je povinen dle ustanovení § 2e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2. Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže se prodávající dozví, že kupující přestal
hradit své splatné závazky a/nebo se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží o více než 14
dnů ode dne sjednaného termínu převzetí zboží a/nebo pokud okolnosti vzniklé na straně výrobce,
importéra nebo subdodavatele zboží brání řádnému a včasnému splnění této smlouvy. Právo
smluvních stran odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených obecnou právní úpravou zůstává
nedotčeno.

3. Odstoupením od této smlouvy nebo konkrétních smluv není dotčeno právo smluvních stran na
náhradu škody alnebo smluvní pokutu.

4. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas s tím, aby postoupil svá práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy kdykoliv v průběhu jejího trvání na třetí osobu.

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky s tím, že podmínkou platnosti změny
jsou podpisy oba smluvních stran Oejich statutárních zástupců).

6. Vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
Obchodního zákoníku.

7. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána
na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu.- Každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.

9. Přílohy této smlouvy: Příloha Č. 1 - specifikace zboží

V Praze dne: 1\ ~ .~ . 't,o '1 řl:

LAKLADNI ŠKOLA A MATERSI\.A ,)j\oV\.u.

Pfís~vková organizace
rčo: 606 11 235

úi 61 SPÁLENÉ pOŘíčí
okres Pllrň - jih

2

Vní systémy s.r.o.

OeskOmoraVski!l II'IfOrma6flf systémy s.r.o.
Na Sypkém 89/9,18000 Praha 8
1!fiiDIGlLlOOID641 DIČ: CZ26368641
~oir.iV-s'"R'eOOftlMl!tad}l1I'J~t:émys.r.o. Strana 4 z 4
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Českomoravské informační systémy s.r.o.

Moderní výuka
www.cmis.cz

Karel Jičínský
jicinský@cmis.cz, 602 342 070

Nabídka na základě výzvy Nabídka ČMIS IT vybavení školy pro
Základní škola a mateřská škola Spálené

Poříčí, okres Plzeň - jih, příspěvková
organizace

Praha, 8.5.2012

Profil společnosti uchazeče:

Identifikační údaje uchazeče

Kontaktní adresa:

Českomoravské informační systémy s.r.o.

společnost s ručením omezeným

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134353

Na Sypkém 89/9

180 00 Praha 8

Pražská 238

25066 Zdiby

Obchodní jméno:

Právní forma:

Vedená:

Sídlo firmy:

Rok založení:

IČ:

DIČ:

2004

26368641

CZ26368641

Certifikace ISO: ISO 9001 :2008 - Řízení kvality

IS027001 :2005 - Systém managementu bezpečnosti informací

Převažující předmět činnosti:

komplexní dodávky výpočetní techniky, dodávky řešení a služeb v oblasti informačních

technologií

Českomoravské
informační systémy s.r.o.

Web: www.cmis.cz
Email: info@cmis.cz

Telefon: +420775775667
Fax: +420284680484
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Kdo je ČMIS?

Českomoravské informační systémy s.r.o. jsou ryze českou soukromou společností

podnikající od roku 2004 v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a

komunikačních technologií.

Počátky společnosti jsou spjaty s budováním postavení v segmentu malých a

středních firem, kde dnes zaujímá místo jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů IT

vybavení a poskytovatelů hostingových služeb, spočívajících v provozování kancelářského

pracovního prostředí, které je dostupné odkudkoliv přes internet, tzv. ČMIS Kancelář

Online.

Firma se v průběhu šesti let rozrostla v silnou, prosperující společnost, která

zaměstnává širokou škálu specialistů: IT administrátoři zajišťují bezchybný chod Kanceláří

Online, IT technici konfiguraci hardware a software ve školách, kam ČMIS dodává

počítačové a in era . í učeb y s ejmodemějšími technologiemi. Pokud si z naší

produktové řady vybere e, ' ého oddělení vybavení přiveze, smontuje, uvede

do provozu a pse Vám zá adní školení.

Jádrem produktové řady Č IS jsou bezpečné a stabilní servery pro instituce

všech velikostí v kombinaci s multiuživatelským řešením v podobě systému tenký klient -

aplikační server. Toto řešení je oblíbené především kvůli snižování nákladů a efektivnímu

využití IT zdrojů. Mezi pedagogy jsou populární účinné nástroje pro monitoring a limitaci

činnosti studentů, zajišťující především zvyšování efektivity výuky, zamezení zneužívání

internetu a zabezpečení školních dat - tzv. webfiltery. Kromě serverů, multiuživatelského

řešení učeben a webfilterů patří k nejžádanějším produktům interaktivní tabule ENO,

prvotřídní projekční technika, notebooky, stolní počítače, klasické tabule i školní nábytek.

To vše jsme schopni Vaší škole zajistit "na klíč".

Důkazem naší profesionální práce jsou stovky spokojených referenčních škol po

celé České republice. Věříme, že se mezi ně díky našim kvalitním produktům a řešením

zařadíte i Vy.

2 Českomoravské
informační systémy s.r.o.

Web: www.cmis.cz
Email: info@cmis.cz

Telefon: +420775775667
Fax: +420284680484
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ČMIS Počítačová učebna
ČMIS Počítačová učebna využívá revoluční technologie Tenký klient - Aplikační server:
~ Aplikační server - stroj s obrovským výkonem a množstvím paměti. Zde jsou umístěna

všechna data a nainstalovány potřebné programy.
~ Tenký klient - speciální počítač malých rozměrů, který nepotřebuje mnoho paměti ani

vysoký výkon.
Student se k aplikačnímu serveru připojuje pomocí tenkého klienta a všechny programy
spouští přímo na aplikačním serveru - využívá tak obrovského výkonu a paměti stroje.
výstup se ovšem zobrazuje na monitoru uživatele, který tak kromě znatelného nárůstu
výkonu ani nepozná žádný rozdíl od práce s běžným PC. ČMIS Počítačová učebna přináší
celou řadu dalších výhod:
~ Nízké investiční náklady na pořízení nové učebny
~ Centrální správa s minimálními provozními náklady na správu a údržbu
~ Mimořádně dlouhá morální i fyzická životnost pracovišť
~ Možnost prodloužení životnosti stávajících počítačů jejich připojením k novému serveru
~ Dlouhodobě shodné programové vybavení na všech pracovištích
~ Pracoviště zabírají jen velmi málo místa, jsou bezhlučné a produkují minimální

množství tepla
~ Učebnu je možné vybavit speciálním nábytkem s integrovanými počítači s možností

uzamknutí pracovišť uvnitř stolu a zcela tak zamezit fyzický přístup studentů k
počítačům

Aplikační server
Na základě požadavků klienta s ohledem na minimalizaci investičních nákladů,
požadované míry výkonnosti a spolehlivosti doporučujeme nový Aplikační server IBM
x3100 M4 vhodný pro připojení několika učeben: extrémně výkonný a díky použití
nízkonapěťových komponent a napájecích zdrojů zároveň úsporný a šetrný k životnímu
prostředí. Na servery IBM je poskytována 3-letá CRU On-site Next Business Day záruka.
Takto připravený server umožňuje připojení všech 32 pracovišť.
Pro vyšší spolehlivost systému a zabezpečení dat doporučujeme připojit server k
záložnímu zdroji napájení UPS a data serveru umístit na diskové pole RAID.
Detailní informace a specifikace parametrů serveru naleznete v příloze "ČMIS Aplikační
server - hardware", která je nedílnou součástí této nabídky.

Vybavení pracovišť - Tenký klient Samsung
Na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností doporučujeme studentská pracoviště
vybavit modelem Samsung 911 NT, profesionálním tenkým klientem integrovaným přímo v
LCD panelu. Učitelské pracoviště doporučujeme vybavit modelem Samsung 930XT s
možností připojení tiskáren, flashdisků a dalšího příslušenství, např. interaktivní tabule.
Každé pracoviště bude dále vybaveno odolnou klávesnicí a optickou myší.
Specifikace parametrů tenkého klienta naleznete v příloze "Samsung SyncMaster", která
je nedílnou součástí této nabídky.
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Vybavení pracovišť - notebooky DELL
Spolehlivé notebooky DELL Vostro svým uživatelům nabízí snadno použitelnou technologii
s možností rychlého připojení k internetu a jednoduchým propojení s dalšími zařízeními
jako jsou tiskárny nebo interaktivní tabule - to vše v přenosném a velice odolném
provedení.
Na notebooky značky DELL je poskytována výjimečná záruka Next Business Day po dobu
tří let. Záruka "NBD" znamená, že jakmile zjistíte problém, zavoláte servisní středisko a
nejpozději druhý den přijede technik společnosti DELL a zařízení okamžitě a na místě
opraví!)
Budou dodány notebooky DELL Vostro 1540 v následující
konfiguraci:

~ Procesor: Intel Core i3-370M (2,4GHz, 3MB Cache)
~ Display: 15.6" širokoúhlý WXGA (1366x768) WLED
~ Paměť: 3GB DDR3 1333MHz
~ Pevný disk: 320GB Serial ATA
~ Další vybavení: DVD±RW 8x, WiFi, BlueTooth,

Webkamera (1,3 Megapixel)
~ Operační systém: Windows 7 Professional

Vybavení pracoviště - notebook DELL Inspiron Q15R
Spolehlivé notebooky DELL Vostro svým uživatelům nabízí snadno použitelnou technologii
s možností rychlého připojení k internetu a jednoduchým propojení s dalšími zařízeními
jako jsou tiskárny nebo interaktivní tabule - to vše v přenosném a velice odolném
provedení.
Na notebooky značky DELL je poskytována výjimečná záruka Next Business Day po dobu
tří let. Záruka "NBD" znamená, že jakmile zjistíte problém, zavoláte servisní středisko a
nejpozději druhý den přijede technik společnosti DELL a zařízení okamžitě a na místě
opraví!)
Bude dodán notebook DELL Inspiron Q15R v následující
konfiguraci:

~ Procesor: Intel Core i3-2310M (2,1GHz, 3MB
Cache)

~ Display: 15.6" (1366x768) WLED
~ Paměť: 4GB DDR3 1333MHz
~ Pevný disk: 500GB Serial ATA
~ Další vybavení: DVD±RW 8x, WiFi, BlueTooth,

Webkamera
~ Operační systém: Windows 7 Professional

Programové vybavení
Všechna pracoviště dále rozšíříme o licence kancelářského balíku Microsoft Office 2010
Standard.
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Blokování zakázaných stránek pro ČMI5 počítačovou učebnu
Blokování zakázaných stránek ČMIS představuje ochranu proti hrozbám interentového
obsahu - např. pornografií a násilím, před kterými je škola povinna žáky ze zákona chránit.
Zařízení nemá žádný negativní vliv na dostupnost sítě jako takové, obsahuje funkce
antiviru, antispamu, umožňuje nastavit datový limit nebo oddělit jednotlivé sítě s rozdílným
bezpečnostním přístupem (žáci/učitelé).

Multimediální vybavení počítačové učebny interaktivní tabule
PolyVision ENO a projekční technika DELL
Tři tabule v jedné - interaktivní, klasická a magnetická. Unikátní tabule PolyVision ENO
představuje komplexní řešení, které zvýší atraktivitu výuky a tedy i pozornost žáků. Tabule
ENO je popisovatelná buďto fixem nebo křídou a je vyrobena z takřka nezničitelného
("žákuvzdorného") kovo-keramického materiálu, který dovoluje poskytovat na tabuli
doživotní záruku. To vše bez jakýchkoli kabelů - tabuli není třeba zapojovat do elektřiny
ani propojovat s jiným zařízením. Obsluha a práce s tabulí je výjimečně jednoduchá a
intu itivn í.
Specifikace parametrů interaktivních tabulí ENO jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou
součástí této nabídky.

K promítání výukových materiálů doporučujeme pro zajištění maximálního komfortu a
spolehlivosti provozu použít osvědčené projektory DELL s klasickou nebo ultrakrátkou
projekční vzdáleností. Ty zajistí, že promítáte svou práci a nikoli svůj stín. Učitelé jazyků
pak jistě ocení možnost doplnit celý systém reprosoustavou.

Dataprojektor oeu 5500
~ Jas: 3200 ANSllumenů (max.)
~ Kontrastní poměr: Obvykle 2 300

světlo/tma)
~ Rozlišení: WXGA (1 280 x 800)
~ Rovnoměrnost: Obvykle 80 % (japonská norma -

JBMA)
~ Projekční objektiv: Clonové číslo: F/2,71
~ Velikost obrazu: 1,95 m (77 palců) - 2,54 m (100

palců)
~ Projekční vzdálenost: 1,6 stopy (0,49 m) - 2,15 stopy

(0,66 m)
~ Projekční poměr: 0,3 (krátké i dlouhé ohnisko)
~ Instalace: Připraveno pro 3D
~ Záruka: 24 měsíců NBD On-Site (Next business Day - záruka opravy následující

pracovní den od nahlášení poruchy v místě klienta)

Konektivita: dva konektory D-sub pro analogový/komponentní signál RGB, vstupní signály
HDTV, jeden konektor mini USB pro podporu dálkového ovladače, upgrade firmwaru a
interaktivní pero / jeden konektor USB typu A pro prohlížeč USB / jeden konektor USB
typu B pro USB displej, konektor USB pro volitelnou možnost připojení Wi-fi (bezdrátový

1 (úplné

5 Českomoravské
informační systémy s.r.o.

Web: www.cmis.cz
Email: info@cmis.cz

Telefon: +420775775667
Fax: +420284680484



~ ČeskomoravskéW informační systémy Získejte jistotu

modul USB je prodáván samostatně), jeden síťový konektor RJ45, jeden konektor HDMI
1.3 (v souladu s normou HDCP)

EduBase2
Program podporující práci s interaktivní tabulí a umožňující kantorům přípravu na výuku.
Tento program je zároveň přehledným úložištěm různých výukových objektů (textů,
poznámek, testových otázek, otevřených otázek, příkladů a souborů) uspořádaných v
tematických celcích učiva, ze kterých lze snadno sestavit libovolné výukové materiály -
písemky, testy, učebnice, pracovní listy, atd. a použít je ve výuce - ať už v tištěné nebo
elektronické podobě.
Univerzální nástroj pro vytváření interaktivních prezentací a podpory výkladu. Program
umožňuje vpisování poznámek do libovolné spuštěné aplikace, kreslení a zvýrazňování
částí obrazu

Ozvučeníučebny
Reprosoustava 2.0 s dálkovým ovládáním, s konzolemi pro zavěšení reprobeden,
propojení ozvučení v lištách, včetně dopravy a montáže zařízení

Tablet ENO mini 2110
Ovládání interaktivní abule přímo ve Vašich rukách - ENO tablet je v podstatě
miniaturním provedením samotné tabule, díky kterému lze vést prezentace nebo výuku z
jakékoli části místnosti. Studenti a posluchači se tak mohou zapojit do prezentace přímo
ze svého místa a přednášející se může volně pohybovat po místnosti.

~ Tablet je vhodný pro:
o Handicapované studenty, kteří nemohou fyzicky k tabuli
o Vyučujícího, který pracuje současně - interaktivně se studenty nad

společným obsahem na interaktivní tabuli
o Spolupráci studentů - např. rozdělení třídy do pracovních skupin, přičemž

každá skupina má svůj tablet a interaktivně spolupracuje nad společným
obsahem na interaktivní tabuli

o Záruka 24 měsíců

Ovládací pero k interaktivní tabuli Stylus
Ovládání kurzoru a digitální kreslení na interaktivní tabuli je zajištěno pomocí ovládacího
pera Stylus. Toto zařízení je vybaveno minikamerou, která snímá rastr na povrchu tabule a
bezdrátově přes bluetooth posílá získané souřadnice do počítače. Pero je napájeno
standardní AAA baterií. Kazeta s perem dále obsahuje dva náhradní hroty, baterii a
bluetooth adaptér pro připojení ke standardnímu USB rozhraní. Díky bezdrátovému
ovládacímu peru mohou v prezentaci pracovat zároveň až tři lidé.
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Vizualizér Elmo L1ex
~ Přenosná prezentační kamera-vizualizér
~ Hmotnost pouhých 2,9 kg
~ Rozlišení XGA
~ Frekvence 20 snímků / sec. pro přirozené pohyby
~ 5,2 x optický / 8x digitální zoom
~ Slot na SD karty
~ Ideální náhrada zpětných projektorů ve školách
~ Automatická kontrola jasu
~ Pohyblivé rameno kamery
~ Objektiv s integrovaným adaptérem pro mikroskop
~ VČ. odkládací plochy pro odrazné předlohy
~ Software Image Mate pro grafické aplikace
~ Možné použití bez PC

« . .-'

Systémová správa a uživatelská podpora
Vzhledem k požadavku klienta:
~ Zajistit kompletní vzdálenou správu celé učebny: serveru i všech připojených pracovišť,

požadavky na správu řešit nejpozději 4 hodiny od nahlášení
doporučujeme tarif systémové správy a uživatelské podpory:
~ Gold: komplexní správa serveru a připojených pracovišť
Detailní informace instalaci, konfiguraci a systémové správě naleznete v příloze "CMIS
Počítačová učebna - instalace, konfigurace, správa", která je nedílnou součástí této
nabídky.
~ Systémová správa - měsíční paušál

S ráva serveru a
Tarif Start

1 3227 3840
1 1 815 2160

Tarif Silver
Tarif Gold 1 4706 5600

Pro maximální spokojenost doporučujeme komplexní systémovou správu - tarif Gold.
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Cenová rekapitulace a platební podmínky
Na základě předchozích specifikací a informací uvedených v přílohách:

'!jI;,'il Cena za
:~ Cena bez DPH Cena s MJsPoložka Ks DPH ",

[Kč] ORli OPH[Kč] [Kč] [Kč]

Dell PowerEdge T11011OptiConfig + Záložní zdroj
UPS pro servery Dell, Microsoft Academic Select 1 33250 6650 39900 39900
Plus, Windows 2008 R2 Server Standard x64,
včetně dopravy a instalace

Uživatelské pracoviště Samsung 930XT,
klávesnice, myš, Microsoft Academic Select Plus, 16 158533 31 707 190240 11 890
Windows Server CAL, Windows Remote Desktop
Services CAL, včetně dopravy

Notebook Dell Vostro 1540 TopConfig Windows 7 9 173625 34725 208350 23150Pro, 3 roky NBD, včetně dopravy a instalace
Notebook DELL Inspiron Q15R, včetně dopravy a 1 19958 3992 23950 23950instalace
Microsoft Office 2010 Standard 26 55467 11 093 66560 2560
Blokování zakázaných strá ek oČ IS 1 6513 1 303 7816 7816Počítačovou učebnu
Tabule ENO 2620 - 122x163 cm TRIPTYCH I 1 I 32373 6475 38847 38847(křídla na fix), včetně dopravy a instalace
Projektor s ultrakrátkou projekcí Dell S500, 1 33250 6650 39900 39900konzole projektoru, včetně dopravy a montáže
Ozvučení učebny, včetně dopravy a montáže 1 24167 4833 29000 29000
Tablet ENO Mini 2110, včetně dopravy a 1 8833 1 767 10600 10600instalace
Správa serveru a pracovišť, tarif Gold 3 14000 2800 16800 5600
Celkem I.fáze 559969 111 994 671963
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[Kč] [Kč] [Kč]~.

Notebook Oell Vostro 1540 TopConfig Windows 7 6 115750 23150 138900 23150
Pro, 3 roky NBO, včetně dopravy a instalace
Microsoft Office 2010 Standard 6 12800 2560 15360 2560
Tabule ENO 2620 - 122x163 cm TRIPTYCH
(křídla na fix), pružinový pojezd, včetně dopravy a 1 33250 6650 39900 39900
instalace
Edubase 2 2 20833 4167 25000 12500
Projektor s ultrakrátkou projekcí Oell S500, 1 33250 6650 39900 39900konzole projektoru, včetně dopravy a montáže
Ozvučení učebny, včetně dopravy a montáže 1 24167 4833 29000 29000
Vizualizér Elmo - přenosná prezentační kamera, 1 22984 4597 27581 27581včetně dopravy a instalace
Celkem lI.fáze 263034 52607 315641

1)':~9ilHlrnl~:iUá.ze '" ] "'" '~=. ',p,
.<-8~,~'QO'a 16~;;601' 9a"nG04 !'"

.se, _Jo.. y *- $' "

Ceny včetně OPH. Platnost nabídky 3 měsíce.
Věříme, že Vás nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci.
Garantuji Vaši spokojenost.
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