
Dataprojektor - 5 ks (Uvést konkrétní název – 
označení nabízeného zboží)

DLP proj. BenQ MW533  + BenQ Qcast 
QP20 White                                                             

Poznámka
Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel 

uvést  konkrétní parametry nebo informace k 
dodávanému zboží.

podpora projekce ze zařízení s Windows 10 
pomocí wifi bez instalace dalších programů *)**             ANO

podpora projekce ze zařízení s Windows 
10 pomocí wifi bez instalace dalších 
programů - BenQ Qcast QP20 White

svítivost minimálně 3 000 ANSI lm             ANO svítivost 3 300 ANSI lm

kontrast minimálně 13 000:1             ANO kontrast  15 000:1

rozlišení nativní minimálně 1280x800             ANO rozlišení nativní  1280x800 (WXGA) 

minimálně 1 vstup HDMI             ANO 2x vstup HDMI

minimálně 1 x VGA             ANO 2x VGA

minimálně 1 x USB 2.0             ANO  1 x USB 2.0

životnost lampy minimálně 3 900 hodin ve 
standardním módu             ANO životnost lampy  4 000 hodin ve 

standardním módu

reproduktor/y minimálně 2 W             ANO reproduktor 2 W

zadavatel stanovuje, že maximální přípustná cena  
je 11 500 Kč vč. DPH 

uveďte vč. DPH 11 434,50

Tablet - 5 ks (Uvést konkrétní název – 
označení nabízeného zboží)

ASUS Zenpad 10.1/ MTK8735/32GB/3G/ 
LTE/ A N

Poznámka

Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel 
uvést  konkrétní parametry nebo informace k 

dodávanému zboží.

displej minimálně 10", rozlišení minimálně 
1280x800             ANO displej 10,1", rozlišení 1280x800

procesor min. 4 jádra             ANO procesor 4 jádra

paměť RAM minimálně 3 GB             ANO paměť RAM  3 GB

Požadavky zadavatele - technické parametry Dodavatelem deklarované 
údaje 

dataprojektor tvoří mobilní sadu s tabletem (musí umožňovat bezdrátové promítání z tabletu nebo notebooku), prezentérem 
a projekčním plátnem

*bezdrátové propojení dataprojektoru a notebooku pomocí  WiFi s OS Windows 10 nebo tabletu s Android 4.4 a novějším 
nebo iOS 6.0 a novějším, podpora protokolů AirPlay, Mirroring, MIRACAST, dosah  nejméně 5 m 

**může být zprostředkováno externím wireless HDMI adaptérem, jeho cenu pak započítat do ceny dataprojektoru

Požadavky zadavatele - technické parametry Dodavatelem deklarované 
údaje 

tablet tvoří mobilní sadu s dataprojektorem  (musí umožňovat bezdrátové promítání), prezentérem a projekčním plátnem

Příloha č. 1 smlouvy: Specifikace zboží

Mobilní sada - dataprojektor, tablet, prezentér, plátno



vnitřní paměť minimálně 32 GB             ANO vnitřní paměť  32 GB

WiFi minimálně 802.11b/g/n             ANO WiFi 802.11 a/b/g/n

slot min. USB 2.0 (případně micro nebo mini USB 
a samostatná redukce na standardní USB )             ANO 1 x USB Type C + redukce na USB

kamera přední min. 2 Mpix/ zadní min. 5 Mpix             ANO kamera přední 2 Mpix/ zadní 5 Mpix

reproduktory a mikrofon             ANO reproduktory a mikrofon

baterie nejméně 4 650 mAh             ANO 4680mAh baterie

OS Windows 10 nebo Android min. verze 7             ANO  Android verze 7 

zadavatel stanovuje, že maximální přípustná cena  
je 6 400 Kč vč. DPH

uveďte vč. DPH 5638

Prezentér - 5 ks (Uvést konkrétní název – 
označení nabízeného zboží) GENIUS Media Pointer 100

Poznámka

Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel 
uvést  konkrétní parametry nebo informace k 

dodávanému zboží.

podpora powerpoint             ANO podpora powerpoint

laserový ukazatel             ANO laserový ukazatel

akční rádius min. 10 m             ANO akční rádius  10 m

včetně USB přijímače             ANO včetně USB přijímače

zadavatel stanovuje, že maximální přípustná cena  
je  500 Kč vč. DPH

uveďte vč. DPH 484

Projekční plátno - 5 ks (Uvést konkrétní název – 
označení nabízeného zboží)

4World Projekční plátno přenosné 
152x152 85" 1:1

Poznámka

Ve sloupci POZNÁMKA musí dodavatel 
uvést  konkrétní parametry nebo informace k 

dodávanému zboží.

rozměr nejméně 70"             ANO rozměr 85"

roletové plátno se stativem             ANO roletové plátno se stativem

bílý matný povrch             ANO bílý matný povrch 

zadavatel stanovuje, že maximální přípustná cena  
je . 1 900 Kč vč. DPH 

uveďte vč. DPH 1319,5

Zadavatel stanovuje, že maximální  přípustná 
celková cena mobilní sady (součet cen všech 
jejích komponent) nesmí přesáhnout 20 300 Kč 
vč. DPH

uveďte vč. DPH 18876

projekční plátno tvoří mobilní sadu s tabletem, dataprojektorem a prezentérem 

Požadavky zadavatele - technické parametry Dodavatelem deklarované 
údaje 

prezentér (laserové ukazovátko) tvoří mobilní sadu s dataprojektorem, tabletem a projekčním plátnem

Požadavky zadavatele - technické parametry Dodavatelem deklarované 
údaje 
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