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Výzva na predloženie ponuky - príloha 

na predmet obstarávania s názvom: Kancelárska technika a učebné pomôcky 
              

p.č. 
Kancelárska technika 

ČASŤ A 
m.j 

Počet 
ks 

Cena za 
jedn. bez 

DPH 

Cena za 
jedn. s 
DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 

DPH 
ŠPECIFIKÁCIA 

1. Notebook ks 11     notebooky s numerickou 
klávesnicou vrátane myši s 
jednotkovou cenou max.684,- Eur 
s DPH; min. 2-jadrový procesor, 
min. 2,0 GHz. Cache min.3 MB , 
min. 500 GB HDD,LCD displej 
min.15,6 palcov, oper. pamäť min. 
8 GB, graf. karta  min. 2048 MB, 
min. 4x USB port, alebo 
ekvivalent 

2. Kopírovacie zariadenie ks 2     farebné laserové multifunkčné 
zariadenie s jednotkovou cenou 
do  569,- Eur s DPH, s duplexom 
pre veľké objemy tlače, min. 
600x600 dpi rozlíšenie, USB port, 
LAN sieť, min. formát papiera A4,  
alebo ekvivalent 

3. Tlačiareň čiernobiela ks 5     čiernobiele sieťové laserové 
tlačiarne na bežnú tlač, s 
jednotkovou cenou do 210,- Eur s 
DPH,  min. 22 strán/min., 
min.600x600 dpi, USB, min. 
formát A4,  alebo ekvivalent 

4. Tlačiareň farebná ks 2     farebná sieťová laserová tlačiareň 
na bežnú tlač, s jednotkovou 
cenou do 173,- Eur s DPH, min 22 
strán/min., min USB port, duplex, 
min. rozl. 600x600 dpi, min. 
formát A4, alebo ekvivalent 

5. Interaktívna tabuľa ks 2     interaktívna tabuľa formát 4:3, s 
jednotkovou cenou do 1620,- Eur 
s DPH, s magnetickým 
keramickým povrchom, s 
možnosťou popisu  fixami, slov. 
lokalizácia, ovládanie prst - pero 
vrátane softvéru, alebo ekvivalent 

6. Dataprojektor s ultrakrátkou 
vzdialenosťou 

ks 2     ultrakrátky projektor s držiakom s 
jednotkovou cenou do 1460,40 
Eur s DPH, formát 4:3, sviet. min. 
2500 Lumenov, životnosť lampy 
min. 3000 hod., vyrovnanie 
obrazu PF II,  2000:1, alebo 
ekvivalent 

7. Dataprojektor ks 2     dataprojektor, s jednotkovou 
cenou do 299,- Eur s DPH,  
kontrast min. 13000:1, svietivosť 
min. 2700 ANSI, projekčná 
veľkosť do 300 palcov, veľkosť 
plátna 37-300 palcov, rozlíšenie 
min. VGA (640x480) až 
UXGA(1600x1200), alebo 
ekvivalent 



8. Hlasovacie zariadenie ks 1     hlasovací systém pre min. 32 
žiakov, s jednotkovou cenou do 
1560,- Eur s DPH,  s RF 
technológiou vrátane softvéru, 
systém pre elektronické 
testovanie žiakov a okamžité 
vyhodnotenie, komp. s 
interaktívnou tabuľou, bezdrôtové 
pripojenie, alebo ekvivalent 

9. Kalkulačka ks 35     Školské kalkulačky, s 
jednotkovou cenou do 5,60 Eur s 
DPH, so solárnym napájaním s 
bežnými matematickými 
funkciami, min. 10-miestny 
displej, alebo ekvivalent 

10. USB kľúč ks 12     USB kľúče s kapacitou min 8 GB,  
s jednotkovou cenou do 5,60 Eur 
s DPH, min. čítanie do 20 MB/s, 
zápis do 10 MB/s, alebo 
ekvivalent 

11. Externý pevný disk ks 1     externý pevný disk , s 
jednotkovou cenou do 70,- Eur s 
DPH, s min. kapacitou 500 GB, 
rozhranie USB , veľkosť 2,5 palca, 
vysoko odolný, alebo ekvivalent 

12. Televízor ks 1     televízor min. 119 cm 
uhlopriečka, s jednotkovou cenou 
do 534,89 Eur s DPH, full HD, 
4xHDMI konektory, USB port, HD 
tuner, alebo ekvivalent 

13. Kamera ks 1     videokamera, s jednotkovou 
cenou do 749,99 ,- Eur s DPH , 
optický zoom min. 12x, 
záznamové médium pre video: 
pamäťová karta, podporované 
pamäťové karty: SDXC karta, 
SDHC karta, SD karta, záznam v 
kvalite  full HD, rozlíšenie 
fotoaparátu: 14,7 Mpx, blesk, 
stabilizácia obrazu: optická, min. 
veľkosť displeja: 3,5 palca, 
elektronický hľadáčik, vrátane: 
pamäťovej karty min. 64 GB, 
rozlíšenie min. 1920x1080 bodov, 
širokouhlý objektív, statív, alebo 
ekvivalent 

14. DVD prehrávač ks 1     DVD prehrávač s jednotkovou 
cenou do 55,90 Eur s DPH, s 
podporou video,  Divx, MP3, 
JPEG HD, Upscaling Progressive 
Scan Dolby Digital, SVCD, 1x 
scart, 1x audio výstup, 1x video 
výstup, výstup na slúchadlá, s 
USB vstupom, alebo ekvivalent 

15. Fotoaparát ks 1     fotoaparát zrkadlovka s externým 
bleskom, s jednotkovou cenou do 
1047,50 Eur s DPH ,min. 18 Mpx, 
5,6 palca, akumulátor, typ 22,3 
mm x 14,9 mm CMOS, efektívne 
pixely cca 18,00 megapixelov, 
pomer strán 3:2 , statív, Adobe 
Fotoshop Elements,  pamäťová 
karta, brašňa, filter, alebo 
ekvivalent 

16. Aktívny zvukový systém ks 1     Aktívny zvukový systém, s 
jednotkovou cenou do 669,98 Eur 
s DPH , obsahuje min. 2 
reproduktory so statívmi, 
mixážny pult s minimálnym 
výkonom 150 W, 2 ks mikrofóny 
bezdrôtové, s DSP efektom, 



s dvomi 10“ 2-pásmovými 
reproboxami, s min. 5-kanálovým 
mixom ( 3x mono, 2x stereo), DSP 
efektom, so  7-pásmovým  
grafickým  ekvalizérom, alebo 
ekvivalent 
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Učebné pomôcky 
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17. Výukový softvér GENOM ks 1     výukový softvér GENOM na 
výuku biológie s 3D objektami pre 
interaktívnu tabuľu a PC, 
s obsahom 3D objektov, 
prezentáciou softvéru na 
interaktívnej tabuli aj na osobnom 
PC, s jednotkovou cenou do 
184,80 Eur s DPH , alebo 
ekvivalent 

18. Výukový softvér Didakta 
Matematika 

ks 1     výukový softvér pre matematiku 
Didakta Matematika 2, s 
jednotkovou cenou do 129,95 Eur 
s DPH , umožňuje tlač 
pracovných zošitov, úlohy možno 
riešiť aj mimo PC, alebo 
ekvivalent 

19. Výukový softvér Didakta 
Geometria 

ks 1     výukový softvér pre matematiku 
Didakta Geometria 2, 
s jednotkovou cenou do 129,95 
Eur s DPH , obsahová náplň min. 
23 samostatných úloh na 
testovanie, alebo ekvivalent 

20. Výukový softvér Cabri 3D 
Geometria 

ks 1     výukový softvér pre matematiku 
Cabri 3D Geometria, s 
jednotkovou cenou do 124,60 Eur 
s DPH , umožňujúci vytvárať a 
manipulovať s 3D objektami, 
pretínať s 2D objektami, všetky 
body sa vytvárajú v priestore, 
rôzne typy zobrazení, aj pre 
použitie na interaktívnej tabuli,  
alebo ekvivalent  

21. Geometrická sada ks 1     učiteľská geometrická sada telies  
s jednotkovou cenou do 116,07 
Eur s DPH , min. 10 kusová z 
priehľadného plastu,  min. 30 cm 
výška telies, s označením 
meracej škály,  alebo ekvivalent 

22. Sada pravítok ks 2     sada pravítok na rysovanie na 
tabuľu, s jednotkovou cenou do 
91,27  Eur s DPH , vrátane 
závesnej tabule, rovnoramenného 
trojuholníka, nerovnoramenného 
trojuholníka, uhlomera, pravítka 1 
m, kružidla, ukazovátka,  alebo 
ekvivalent 
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