
MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa 

Tel.: 045/6782 875, fax: 045/6782 881, e-mail: seclova@novabana.sk 
Tel.: 045/6782 806, fax: 045/6782 881, e-mail: subova@novabana.sk

Prieskum trhu 
(služba)

zákazka podľa §117 zákona č.343/2015 z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Predmet zákazky:

„Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“
- zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zabezpečenie materiálno-technického

vybavenia učební ako celku
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Výzva
zákazka s nízkou hodnotou

podľa §117 zákona č.343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení na poskytnutie služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zabezpečenie materiálno- 
technického vybavenia učební ako celku predmetu zákazky:

„Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nová Baňa
Sídlo
Obec (mesto): Mesto Nová Baňa
PSČ: 968 26 Nová Baňa
Ulica: Námestie slobody č. 1
Zastúpené: Mgr. Jánom Havranom, primátorom mesta
IČO: 00320897
DIČ: SK 202111455
IČ DPH: nie j e platcom DPH
Bank. spojenie: VÚB , a.s. Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 14429422/0200
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
Stránkové dni v podateľni v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod., obedňajšia prestávka 
12.00 - 12.30 hod.( štvrtok - nestránkový deň).
Verejný obstarávateľ podľa §117 zákona č.343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:

Ing. Janka Šeclová, 045/ 6782 875, seclova@novabana.sk 
PhDr. Lenka Šubová, 045/ 6782 806, subova@novabana.sk

2. Typ zmluvy: Mandátna zmluva

3. Miesto dodanie predmetu zákazky: Mestský úrad, Nám. slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa

4. Opis predmetu zákazky: poskytnutie služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na 
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia učební ako celku (t.j. učebňa slovenského jazyka, 
prírodovedné učebne (fyzika, chémia, biológia) a polytechnická učebňa) na predmet zákazky: „Vybavenie 
učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“ v zmysle podmienok výzvy: IROP-PO2-SC222-2016- 
13 v súlade so zákonom č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení.

V rámci poskytnutej služby budú vykonané nasledovné činnosti:
a) vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk a Súťažných podkladov, vrátane Kúpnej zmluvy, resp. 

Zmluvy o dielo,
b) vysvetľovanie podmienok účasti, Súťažných podkladov, alebo poskytnutie inej sprievodnej 

dokumentácie pre účastníkov verejného obstarávania, komunikácia s účastníkmi verejného 
obstarávania,

c) z poverenia Verejného obstarávateľa/Mandanta účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk,
d) odborný dohľad nad formálnou stránkou priebehu procesu otvárania ponúk a vyhodnocovania 

procesu verejného obstarávania,
e) dohľad nad prípravou zmluvných vzťahov s úspešným uchádzačom v procese verejného 

obstarávania,
f) spracovanie a vedenie zákonom požadovanej dokumentácie,
g) komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie,
h) príprava a zverejnenie zákonom požadovanej dokumentácie do Profilu verejného obstarávateľa 

a do Vestníka verejného obstarávania.
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Špecifikácia predmetu zákazky: Podrobný zoznam materiálno-technického vybavenia predmetu zákazky 
je uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 000,- bez DPH

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky na: celý predmet zákazky

6. Variantné riešenie: neumožňuje sa

7. Lehota na dodanie predmetu zákazky alebo trvania zmluvy: do 02/2019

8. Poskytnutie súťažných podkladov:
Verejný obstarávateľ stanovuje, že dorozumievanie, odovzdávanie podkladov medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačom sa bude uskutočňovať elektronicky emailom v slovenskom jazyku na 
emailovej adrese: subova@novabana.sk.
Elektronickú komunikáciu verejný obstarávateľ stanovuje aj pri vysvetľovaní súťažných podkladov. V tejto 
výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto 
neposkytujú.

9. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:
a, dňa: 19.10.2018 do 12.00 hod. stredoeurópskeho času
b, doručenie písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do podateľne na adresu: 
Mestský úrad, Námestie slobody č.l, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke označenie „Súťaž - neotvárať“ 
a heslo „Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa“ do lehoty určenej na predkladanie 
ponúk.
c, ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Eurách

Súčasťou výzvy na predloženie ponuky nie je návrh mandátnej zmluvy; ten verejnému obstarávateľovi 
predkladá len úspešný uchádzač. V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné z akýchkoľvek 
dôvodov uzatvoriť zmluvu, bude na predloženie návrhu zmluvy a na rokovanie o zmluvných podmienkach 
a uzavretie zmluvy vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako 2. v poradí.

10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2018. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje žiaden preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného 
platobného styku po dodaní predmetu zákazky. Podkladom pre úhradu bude riadne vystavená faktúra, ktorej 
splatnosť je minimálne 14 dní.

11. Podmienky účasti, obsah ponuky:
Podmienkou účasti v predmete zákazky je predloženie dokladu - Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
„Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“ (Príloha č. 1 tejto výzvy).

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Cenová ponuka bude zhotovená na základe opisu predmetu zákazky.
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bude najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane 

DPH) za celý predmet zákazky.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- výška DPH...% (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € a upozorní na túto skutočnosť)
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Víťazom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhol najnižšiu cenu za dodanie predmetu zákazky 
vrátane DPH.
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13. Platobné podmienky:
Verejný obstarávateľ uhradí cenu za poskytnutie služby na základe vystavenej faktúry po ukončení 
verejného obstarávania. Za ukončenie verejného obstarávania sa považuje odoslanie „Informácie o výsledku 
verejného obstarávania“ Úradu pre verejné obstarávanie.

14. Podmienky vyhodnotenia ponúk
a. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.
b. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení

ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešná, 
bude odoslané oznámenie ojej úspešnosti a bude vyzvaný na predloženie návrhu mandátnej zmluvy.

c. V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť zmluvu, bude na
uzavretie návrhu mandátnej zmluvy vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako 2. 
poradí.

d. Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom emailu: subova@novabana.sk.

15. Ďalšie informácie
a. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených 

ponúk, ak sa zmenia podstatne okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom 
v prípade, ak ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na 
predmet zákazky.

b. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Novej Bani, dňa 10.10.2018

r? Q O r o
NOVÁ BAŇA

-r

VigiljjHiJlavran 
primátor mesta
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Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií „Vybavenie učební v Základnej škole Jána 
Zemana v Novej Bani“

Názov uchádzača :

Adresa uchádzača :

Tel. č. : Fax : e-mail :

Návrh plnenia kritérií

Vypracovanie a dodanie cenovej ponuky na poskytnutie služby na zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia učební ako celku (t.j. učebňa 
slovenského jazyka, prírodovedné učebne (fyzika, chémia, biológia) a polytechnická učebňa) na predmet 
zákazky: „Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani“ v zmysle podmienok výzvy: 
IROP-PO2-SC222-2016-13 v súlade so zákonom č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v rozsahu opisu predmetu zákazky uvedenej vo výzve na 
predloženie ponuky.

Cena za predmet zákazky Cena bez DPH (EUR)

DPH 20% (EUR)

Cena s DPH (EUR)

V dňa: ........................................................

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov



Cenová ponuka pre: Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
Didaktické pomôcky: Biologická učebňa

Názov PJ JC bez 
DPH

Celková 
cena bez 

DPH
JC s DPH

Celková 
cena s 

DPH

Sadzba
DPH
v %

Model - torzo ľudského tela, unisex, 28 častí 1 0,000 20
Model - pružná chrbtica 1 0,000 20
Model - panva tehotnej ženy s vyberateľným plodom, 3
časti 1 0,000 20

Model - ženská panva, model v reze, 2 časti 1 0,000 20
Model - mužská panva, model v reze, 2 časti 1 0,000 20
Model - hlava človeka, model v reze 1 0,000 20
Model - starostlivosť o zuby 1 0,000 20
Model - mozog, 5 časti 1 0,000 20
Model - oko, 3 časti 1 0,000 20
Model - ucho, 4 časti 1 0,000 20
Model - koža 1 0,000 20
Model - pľúca s hrtanom, 7 časti 1 0,000 20
Model - srdce, 2 časti 1 0,000 20
Model - oblička s nadobličkou, 2 časti 1 0,000 20
Model krvného obehu 1 0,000 20
Model - DNA 1 0,000 20
Histológia cicavcov - základný set - 25 preparátov 1 0,000 20
Rastlinné bunky - 12 preparátov 1 0,000 20
Živočíšne bunky - 12 preparátov 1 0,000 20
Biologické prierezy - 100ks 1 0,000 20
Biologická preparačná súprava 10 0,000 20
Moticam X nasadzovacia kamera 1,3 megapixelov, prenos 
obrazu na mobilné prístroje

1 0,000 20

Neurologické kladivko na demonštráciu reflexov 1 0,000 20

Spirometer prístroj na meranie objemu vzduchu v pľúcach 1 0,000 20

Náhradné náustky pre spirometer 1 sada obsahujúca 100ks 
náustkov

1 0,000 20

Dvojitý stetoskop pre žiaka a učiteľa 10 0,000 20
Sada fotosyntéza + príslušenstvo sada na výrobu kyslíka a 
prezentáciu fotosyntézy

5 0,000 20

Osvetľovacie zariadenie pre sadu fotosyntéza-lampa, stojan 5 0,000 20

Mikroskop binokulárny 6 0,000 20
Lupa s rukoväťou 10 0,000 20
Lupa stolová 10 0,000 20
Mohsova stupnica tvrdosti 1-9 3 0,000 20
Kolekcia 20 základných minerálov 10 0,000 20
Petrografická kolekcia 20 hornin 10 0,000 20

Cena bez DPH 20% : 0,00 €

DPH 20% : 0,00 €
Cena spolu s DPH 20% : 0,00 €

Cena spolu s DPH : 0,00 €



Cenová ponuka pre: Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
Didaktické pomôcky: Učebňa Fyziky

Názov PJ JC bez 
DPH

Celková 
cena bez 

DPH
JC s DPH

Celková 
cena s 

DPH

Sadzba
DPH
v %

LabQuest 2-interfejsová jednotka ovládaná dotykovou
obrazovkou (3xBTA, 2xBTD, 1xUSB vstup, USB pripojenie k PC 
a Bluetooth 4.0 pripojenie k mobilným zariadeniam, zabudované 
senzory, WiFi, GPS a ďalšie funkcie)
Poznámka: Pre každé pracovisko je potrebná
1 interfejsová jednotka LabQuest 2.

9 0,000 20

Logger Pro 3-trvalá multilinecia pre celú školu (softvér na zber a 
vyhodnocovanie údajov z experimentov na počítačoch Windows 
a MAC)
Poznámka: Softvér je nevyhnutný k funkčnosti interfej.jednotky; 
postačuje však zakúpiť pre celú školu a všetky predmety 
(FYZ,BIO,CHEM) len 1x tento softvér.

1 0,000 20

LabQuest Viewer-trvalá multilicencia pre celú školu -softvér na 
zobrazovanie a ovládanie interfejsu LabQuest 2 na počítačoch 
Windows a MAC.
Poznámka: Softvér je nevyhnutný k funkčnosti interfej.jednotky; 
postačuje však zakúpiť pre celú školu a všetky predmety 
(FYZ,BIO,CHEM) len 1x tento softvér.

1 0,000 20

Nabíjací stojan pre 4ks LabQuest 2 Poznámka: Spoločná
nabíjačka, vhodná ak sa plánuje viac ako 2 LabQuesty 3 0,000 20

Barometer 9 0,000 20
Senzor elektrického prúdu 9 0,000 20
Senzor sily dvojrozsahový 9 0,000 20
Senzor rozdielového napätia 9 0,000 20
Senzor tlaku plynu ( 210kPa) 9 0,000 20
Senzor svetla 9 0,000 20
Detektor pohybu 9 0,000 20
Senzor magnetického poľa 9 0,000 20
Nerezový teplomer 9 0,000 20
Senzor zrýchlenia ( nízke -g) 9 0,000 20
Senzor úrovne hluku 9 0,000 20
PHYSICS WITH VERNIER (SK)

1 0,000 20Základná zbierka úloh z fyziky. Obsahuje 35 experimentov
z oblasti mechaniky, zvuku, svetla, elektriny a
magnetizmu.
Elementary Science with Vernier (SK)

1 0,000 20Zbierka obsahuje 43 jednoduchých experimentov pre žiakov 
základných škôl z oblasti teploty, pohybu, sily, magnetizmu, 
svetla, elektriny a tlaku.
Middle School Science with Vernier (SK)

1 0,000 20Zbierka obsahuje 38 experimentov pre žiakov 2. St. ZŠ z oblasti 
náuky o Zemi, náuky o prírode a fyzikálnej vedy,

Cena bez DPH 20% : 0,00 €

DPH 20% : 0,00 €
Cena spolu s DPH 20% : 0,00 €

Cena spolu s DPH : 0,00 €



Cenová ponuka pre: Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Školská 6, 968 01 Nová Baňa 
Didaktické pomôcky: Učebňa Chémie

Názov PJ JC bez 
DPH

Celková 
cena bez 

DPH
JC s DPH

Celková 
cena s 

DPH

Sadzba
DPH
v %

ŽEM Elektrochémia 1 0,000 20
Sklenené pomôcky-sada 1 0,000 20
pH meter s elektrodou 1 0,000 20
Univerzálne indikačné papierky pH 16 0,000 20
Žiacky teplomer s kovovým rubom, od -30 do +110 C 16 0,000 20
Liehový horák 150ml, so stojanom a drôtenou sieťou 16 0,000 20
Kadi čka nízka s výlevkou 250ml, sklo 16 0,000 20
Kadi čka vysoká s výlevkou 250ml, sklo 16 0,000 20
Odmerný valec-sklo, delená stupnica, sada 6ks ,(objem
10,25,50,100,250,500 ml) 8 0,000 20

Laboratórna súprava nástrojov -lopatka, pinzeta, kliešte na
banku, špatuľ a, kefka, kliešte na skúmavku 8 0,000 20

Skúmavka s okrajom 10x100mm, sada 10ks 8 0,000 20
Tekutinová fľaša, prachovnica borsilikátová, objem 125ml 8 0,000 20
Tekutinová fľaša s gumennou zátkou 1000ml 8 0,000 20
Byreta 50ml, s teflónovým čapíkom, 860mm 8 0,000 20
Pipeta umelá, sada 10ks, 3ml / s delením 0,5ml 16 0,000 20
Filtračný papier 58x58 cm 16 0,000 20
Laboratórny plynový horák 0,5kg (PB plyn) 16 0,000 20
Stojan so svorkami a držiakom na lievik 8 0,000 20
Kliešte na kadič ky 8 0,000 20
Držiak na skúmavky 8 0,000 20
Rozptylovač plameňa 16 0,000 20
Elektrický ohrievač 220V/400W , 350 C 16 0,000 20
Organická chémia pre učiteľa 1 0,000 20
Organická chémia pre študentov 16 0,000 20
Interaktívny model atómu učiteľský 1 0,000 20
Interaktívny model atómu študentský 16 0,000 20
Digitálna váha do 1000g, s presnos ť ou na 0,1g. Súč asťou váhy
je plastový kryt ktorý sa dá použiť ako miska a adaptét na
napájanie. Plošinka s priemerom 13 cm.

16 0,000 20

Ochranné okuliare 16 0,000 20
Vinylové rukavice, 100ks/bal. 8 0,000 20
Ochranná chňapka silikón 16 0,000 20
Ochranný pláš ť -biely, 100% bavlna 16 0,000 20
Biela magnetická/keramická tabuľa 120x90cm 1 0,000 20
Príslušenstvo k magnetickej tabuli - sada 4ks fixiek, stierka,
vymeniteľné handrič ky 10ks k stierke 8 0,000 20

Nástenná tabuľ a laboratórne pomôcky a sklo 110x140cm + 25
ks tabuliek pre žiakov 1 0,000 20

Nástenná tabuľ a názvoslovie halogenidov 110x140cm +25 ks
tabuliek pre žiakov 1 0,000 20

Nástenná tabuľ a názvoslovie oxidov 110x140cm+25 ks
tabuliek pre žiakov 1 0,000 20

Nástenná tabuľa organická chémia 110x140cm +25ks tabuliek
pre žiakov 1 0,000 20

Nástenná tabuľ a periodická sústava prvkov 110x140cm +25
ks tabuliek pre žiakov 1 0,000 20

Nástenná tabuľ a zásady práce v chemickom laboratóriu
110x140cm +25 ks tabuliek pre žiakov 1 0,000 20

Aceton p.a. 1000ml 1 0,000 20
Amoniak č . 1000ml 1 0,000 20
Borax (tetraboritan sodný 10H2O) č. 1000g 1 0,000 20
Č erveň methylová, ind. 50g 1 0,000 20
Ethanol 96%, 2500ml 1 0,000 20
Fenolftalein ind. 100 g 8 0,000 20
Hliník práškový č ., 250g 1 0,000 20
Kyselina citronová bezvodá p.a. 1000g 1 0,000 20
Kyselina chlorovodíková 35-38% č.,1000ml 1 0,000 20
Kyselina sírová č. 1000ml 1 0,000 20
Methyloranž ind. 25g (oranž III) 8 0,000 20
Papírek indikační pH 0-12 univerzální.100ks/bal. 16 0,000 20
Peroxid vodíku p.a. 1000ml 1 0,000 20
Škrob rozpustný č. 500g 1 0,000 20
Uhličitan sodný bezv. č. 1000g 1 0,000 20
Zinek granule p.a. 100g 1 0,000 20
Zinek práškový p.a. 100g 1 0,000 20
Železo práškové p.a., 100g 1 0,000 20

Cena bez DPH 20% : 0,00 €

DPH 20% : 0,00 €
Cena spolu s DPH 20% : 0,00 €

Cena spolu s DPH : 0,00 €



Cenová ponuka pre: Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
Didaktické pomôcky: Polytechnická učebňa

Názov PJ JC bez
DPH

Celková 
cena bez 

DPH
JC s DPH

Celková 
cena s 

DPH

Sadzba
DPH
v %

Stojanová stĺpová vŕtačka 2 1 0,000 20
Brúska dvojkotúčová EXTOL Craft
•EXTOL Craft
•príkon 350W
•voľnobežné otáčky 2950/min
•priemer kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm
•hmotnosť 10kg
•2x ochranný kryt s plexisklom
•2x dorazy

6 0,000 20

Malá kotúčová okružná píla 1 0,000 20
priemyselný dielenský vysávač 1 0,000 20
sústruh na drevo DSL-450 proma 6 0,000 20
Sústružnícka sada pre sústruhy na drevo 6 0,000 20
Zrovnávacia a hrúbkovacia frézka stolná s podstavcom 1 0,000 20
UNIMAT - CLASSIC EDU
Pre technické kurzy v školách je táto sada ideálna, rovnako 
ako pre profesionálnych modelárov a technikov, ktorí chcú 
sústružiť a frézovať. Umožňuje poskladať 8 variantov
zariadení na obrábanie dreva, plastu a
mäkkých materiálov:
- pílku,
- sústruh,
- obrusova č ku,
- ru č nú pílku a ru č nú obrusova č ku,
- prítlakovú v ŕ ta č ku,
- horizontálne a vertikálne frézovanie.
(Vhodné pre 8-99 rokov).
- základná doska na uchytenie stroja
- mikro svorky
- oto č ný strediaci hrot
- náhradné lupienkové pílky
a množstvo ď alšieho príslušenstva

4 0,000 20

PLASTOVÝ BOX pre umiestnenie súčiastok UNIMAT -
CLASSIC EDU 4 0,000 20

Cena bez DPH 20% : 0,00 €

DPH 20% : 0,00 €
Cena spolu s DPH 20% : 0,00 €

Cena spolu s DPH : 0,00 €



Cenová ponuka - Jazyková učebňa pre 16 žiakov 
Základná škola Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
P.č. Popis PJ MJ JC s DPH Spolu s DPH
Interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, sofvér

1

Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero 
Interaktívny projektor s ultrakrátkou proj. Vzdiaľ. svietivosť 3000 ansi, 
výdrž lampy 10000 hod., technológia DLP, rozlíšenie WXGA, súčasťou je 
držiak na stenu, 5 ročná zaruka na projektor 3 ročná na lampu,
zabudovane 10W reproduktory, ovládanie 2x perom, súčasťou 
anotačný softvér + biela magnetická tabuľa 120x180 cm

1 ks 0,00 € 0,00 €

2

Softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej 
sady
Prenášač HDMI signálu bezdrôtovo do vzdialenosti 7m. Úplne 
jednoduché bezdrôtové prenášanie video signálu cez HDMI konektor 
bez žiadneho zložitého inštalovania softvéru a nastavovania. Rozmery 
vysielača: 83 x 30 x 17 mm,Rozmery prijímača: 95 x 95 x 32 mm
Maximálne podporované video rozlíšenie: 1920x1200/ 1080p, Video: 
HDMI 1.3 s HDCP 1.2, Príslušenstvo: 2x adaptér z 220V na 5V, 2x 
kábel USB-A na mini USB-B 450mm dĺžka, 1x hdmi kábel 1,5m

1 ks 0,00 € 0,00 €

Učiteľské PC + klientské stanice 16 žiakov |

3

Učiteľské PC
CPU Pentium, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA karta - 2x vystup + 
redukcia, Windows 7 Pro, myš, klávesnica; monitor: uhlopriečka 
min. 55cm, LED, rozlíšenie min. 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2; 
VGA,DV

1 ks 0,00 € 0,00 €

4

Klientské stanice vrátane základného príslušenstva - monitor, 
klávesnica, myš)
Min. Intel Celeron J3060 BGA 2.48G 2M 1600 6W Braswell, 1x 
4GB DDR3 1600 - 1x 1000GB SATA 7200rpm - DVD±RW - USB 
klávesnice a myš, monitor: uhlopriečka min. 55cm, LED, 
rozlíšenie min. 1920x1080, 100M:1, 250cd/m2; VGA,DVI

16 ks 0,00 € 0,00 €

Digitálne jazykové laboratórium |



5

Digitálne jazykové laboratórium (softvér, elektronická jednotka na 
prenos a konverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, 
komunikačné zariadenie), resp. wifi
Riadiaca jednotka (centrálna elektronika)-ovládanie učebni umožňuje 
učiteľovi rozdeliť študentov do konverzačných skupín, oslovenie 
študentov cez mikrofon učiteľa, distribúcia externých zdrovov do 
sluchátiek; diskrétna konverzácia s ľubovolným študentom; nahrávanie 
odposluchávaného študenta a externého programu, softvér GoSound 
určený k digitálnemu nahrávaniu;
Zosilňovač-ozvučenie- mikrophone inputs (6,3mm jack)samostatné 
ovládanie mikrofónov, vstavané echo pre mikrofóny, Vocal partner, 
LEDs for level control and active the inputs, Control for volume bass, 
balance and digital echo, Record output
Reproduktor-sada 2ks-napätie 100/70V, frekv.rozsah 75Hz-20kHz, 
citlivosť 90dB
Slúchadlá s dynamickým mikrofónom, odolné voči mechanickému
poškodeniu, MB D800 Ohm, 2x200 Ohm
záves na uloženie slúchadiel oceľový so zaoblenými hranami

1 sd 0,00 € 0,00 €

Pracovisko učiteľa (stôl, stolička,kontajner)

6

Stôl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zásuvným modulom s 
kontajnerom (skrinkou)
Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 
veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umietnenia filcových tlmiacich 
podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS 
hrana 2mm;
1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny 
pracovnej dosky na notebook
1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa 
úložného priestoru na notebook 
rozmery vxšxh (320x420x395mm)
výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook 
je 120mm
Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 
505x330mm
Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná 
a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou 
zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od sietí; v
module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola
820mm
Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil 38x20mm; 
zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových 
koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou
umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky 
čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškriabaniu dosky

1 ks 0,00 € 0,00 €

Žiacky stôl do jazykovej učebne



7

dvojmiestny, rozšírená pracovná doska so zapracovaným žľabom na 
uloženie a prekrytie nízkonapäťových rozvodov a prednou doskou; 
konštrukcia-plochooválny profil z pevného kovu; rozmer profilu 50 x 30 
mm;nohy ukončené 4 veľkoplošnými klzákmi; pracovná doska- 8 ks 0,00 €
laminátová drevotrieska v hrúbke 18 mm, hrany ABS 2 mm, rozmer 
dosky 1300x600 mm;vystužená oceľovou priečkou v dĺžke 1200 mm; 
výška dosky stola 760 mm

0,00 €

Stolička/taburet

8

Stolička
nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená 
štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová 
konštrukcia plochooválny profil, 38x20 mm; sedák a opierka z bukovej 
preglejky, hrúbka sedáku min. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 
plastové klzáky pod sedákom, z toho 2 zaisťovacie proti vypadnutiu z 
odkladacieho koša; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s 
možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné 
zakončenia konštrukcie celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek

16 ks 0,00 €

0,00 €


