
Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01  Bardejov 

 

 
 

Verejné obstarávanie - Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 
 
Dobrý deň, 
 
Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01  Bardejov, ako verejný obstarávateľ rea-

lizujeme prieskum trhu pre výber dodávateľa na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou „Zariade-

nie/ vybavenie a didaktické prostriedky“ (maximálna odmena za poskytnuté služby počas účin-
nosti zmluvného vzťahu nesmie presiahnuť 20.000,00 eur bez DPH). 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Gymnázium Leonarda Stöckela 
Sídlo: Jiráskova 12, 085 01  Bardejov 
Štatutárny orgán: RNDr. Marcel Tribus 
IČO: 00160911 
DIČ: 2020633043 
Kontaktná osoba: Ing. Eva Saxunová 
Tel: +421 902 435 125 

 
 

2. Vymedzenie predmetu zákazky 
 
 

2.1 Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek: 
 

 

Položka 
z rozpočtu 
Zmluvy o 

NFP 

Názov Množstvo CPV 

2.2.1 Interaktívna tabuľa, ovládanie 
prstom alebo perom 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.2 Vertikálne posuvný nástenný 
držiak 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.3 Dataprojektor s UPV 1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.4 Kancelársky softvér 5 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.5 Notebook s OS Windows 5 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.6 Multifunkčné zariadenie 1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.7 Dataprojektor 2 ks Zariadenie a vybavenie 



 

 

2.2.8 Viazací stroj 1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.9 Digitálna videokamera 1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.10 Digitálny fotoaparát pre účely 
fotodokumentácie 

1ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.11 WIFI 1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.12 LED TV slúžiaci na prezentáciu 
výučbových filmov 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.13 LabQuest 2 – interfejsová jed-
notka 

9 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.61 Digitálny fotoaparát (telo) pre 
predmet Biológia 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.62 Objektív AF-S DX 16-85mm 
f/3. 5-5.6 G VR ED 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.63 Objektív AF-S 70-300mm f/4, 
5-5,6 G ED VR 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

 
2.2 Opis predmetu zákazky: Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy (ďalej len „prí-

loha č. 1“). 
 

2.3 Miesto plnenia: Gymnázium Leonarda Stöckela 12, 085 01  Bardejov. 
 

2.4 Termín plnenia: august – september 2014. 
 

2.5 Predmet zákazky bude z väčšej časti (95%) financovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie (na základe Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 140/2014/1.1/OPV pre projekt Moderné 
gymnázium – ITMS 26110130693. 

 
3. Obsah a záväznosť Cenovej ponuky 

 
3.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 30.09.2014. 
3.2 Návrh ceny na predmet zákazky je potrebné predložiť vyplnením cenovej tabuľky uvedenej 

v Prílohe č. 2 tejto výzvy (ďalej len „príloha č. 2“). 
 

4. Podmienky predkladania cenových ponúk 
 

4.1 Ponuka s najnižšou cenou získa maximálny počet určených bodov. Ďalším ponukám budú 
body pridelené úmerou ako podiel najnižšej ceny a hodnotenej ceny. Zvíťazí ponuka 
s najvyšším celkovým počtom bodov. 
 

4.2 Cenovú ponuku doručte na mailovú adresu projekty@gymlsbj.sk  alebo poštou na adresu 
školy uvedenú v záhlaví listu. 
 

4.3 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 22.07.2014 do 16.00 hod. 
 

mailto:projekty@gymlsbj.sk


 

 

 
S pozdravom 
 
 
 
 
 RNDr. Marcel Tribus 
 riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky 

 
„Zariadenie/ vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ 

 
 

Špecifikácia predmetu obstarávania 
 
 
Nižšie sú stanovené povinné požadované charakteristiky a parametre predmetu zákazky.  
 

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Predmetom časti prieskumu trhu je dodávka zariadenia a vybavenia. 
 

2 ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Položka 
z rozpočtu 
Zmluvy o 

NFP 

Názov pomôcky Množstvo CPV 

2.2.1 Interaktívna tabuľa, ovládanie 
prstom alebo perom 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.2 Vertikálne posuvný nástenný 
držiak 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.3 Dataprojektor s UPV 1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.4 Kancelársky softvér 5 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.5 Notebook s OS Windows 5 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.6 Multifunkčné zariadenie 1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.7 Dataprojektor 2 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.8 Viazací stroj 1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.9 Digitálna videokamera 1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.10 Digitálny fotoaparát pre účely 
fotodokumentácie 

1ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.11 WIFI 1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.12 LED TV slúžiaci na prezentáciu 
výučbových filmov 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.13 LabQuest 2 – interfejsová jed-
notka 

9 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.61 Digitálny fotoaparát (telo) pre 
predmet Biológia 

1 ks Zariadenie a vybavenie 



 

 

2.2.62 Objektív AF-S DX 16-85mm 
f/3. 5-5.6 G VR ED 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

2.2.63 Objektív AF-S 70-300mm f/4, 
5-5,6 G ED VR 

1 ks Zariadenie a vybavenie 

 
 
 

P. č. 
Názov 

pomôcky 
Popis 

(minimálne technické parametre) 

1. Interaktívna tabuľa, 
ovládanie prstom alebo 
perom 

Minimálne požadované parametre: interaktívna tabuľa s uhlo-
priečkou min. 180 cm; pomer strán: 4:3; súčasťou dodávky mini-
málne 3 ks perá s ukazovákom a elektronickým stieračom 
Požadovaný povrch 
Keramický povrch umožňuje užívateľovi používať interaktívnu tabu-
ľu rovnako ako bielu tabuľu, tzn. tabuľu je možné popisovať stiera-
teľnými fixkami. 
Softvér 
Súčasťou požadovanej dodávky je softvér v slovenskej lokalizácii, 
softvér interaktívnej tabule umožní anotovať cez akúkoľvek apliká-
ciu a uložiť prácu. Umožňuje prácu aspoň troch užívateľov súčasne.  
Požadované zariadenie umožňuje využiť programovateľné klávesy, 
ktoré zjednodušujú využitie tabule k trvalému prístupu k obľúbe-
ným a často používaným aplikáciám – internetovým stránkam, 
súborom a pod. 
Pripojenie počítača – pomocou kábla USB  
Montážna sada 
Súčasťou dodávky tabule je lišta pre pevnú inštaláciu na stenu. 

2. Vertikálne posuvný ná-
stenný držiak 

Prezentačno-posuvný stojan na stenu s teleskopickým uchytením 
pre interaktívne tabule na báze hliníkového rámu s vnútorným 
protizávažím. Možnosť nastavenia interaktívnej tabule pre rôzne 
výšky v rozmedzí aspoň 45cm. Súčasťou dodávky je aj stojan resp. 
rameno pre uchytenie dataprojektora. 

3. Dataprojektor s UPV Minimálne požadované parametre: dataprojektor s ultrakrátkou 
projekčnou vzdialenosťou. Umožňuje veľmi krátku projekčnú vzdia-
lenosť do 1 m. Minimálne rozlíšenie XGA (1024x768). Svetelnosť 
min 2 500 lm; možnosť ECO režimu; životnosť lampy v ECO režime 
min. 6 000 h (250 d) Minimálna uhlopriečka od 200 cm 
Rozhranie : 
D-SUB, HDMI, LAN, S-Video, Audio jack výstup, Audio jack vstup. 

4. Kancelársky softvér Multilicencia Office Standard 2013 – OLP NL AE pre školy. Je prí-
pustné aj  variantné riešenie. 

5. Notebook s OS Win-
dows 

Minimálne požadované parametre: procesor Intel I5, 4 GB RAM, 
500 GB HDD, 17“ display, DWD/RW; slovenská klávesnica, operač-
ný SW, myš alebo variantné softwérové a technické riešenie. 

6. Multifunkčné zariadenie Minimálne požadované parametre: multifunkčné farebné zariade-
nie s dvojjadrovým procesorom; pamäťou s možnosťou tlače bez 
počítača, vybavené displayom. Poskytuje funkcie tlač, skenovanie, 
kopírovanie, obojstranná tlač. Použiteľnosť pre prácu v sieti ( LAN ); 
tlač v minimálnom rozlíšení 1200x1200 dpi. Rýchlosť tlače mini-
málne 23 str./min. Zariadenie bude vybavené automatickým podá-



 

 

vačom dokumentov. 

7. Dataprojektor Minimálne požadované parametre: rozlíšenie XGA 1024x768; LAN, 
Kontrastný pomer 17000:1; Jas: 3,000 ANSI Lumen (Standard), 
2,400 ANSI Lumens (ECO); Objektív: F = 2.6, f = 6.90mm, Manual-
Focus; digitálny zoom projekčná vzdialenosť: 1.6' (0.5m) ~ 12.2' 
(3.7m); odporúčaná životnosť lampy: 5 000 hodín (Standard), 6 000 
hodín v ECO. Sieťový port Ethernet port (RJ45); umožňuje krátku 
projekčnú vzdialenosť.  
Režim projekcie: predná, zadná, predná stropná, zadná stropná. 
Možnosť montáže na strop. Diaľkové ovládanie. 
Vstupné rozhrania:  
Analog RGB/Component Video (D-sub); Composite Video (RCA);S-
Video (Mini DIN);HDMI/MHL (Video, Audio, HDCP);PC Audio;L/R 
Audio. 
Výstupné rozhrania:  
Analog RGB (D-sub);PC Audio (Stereo mini jack)  
Požadované príslušenstvo:  
AC napájací kábel;VGAkabel; batérie pre ovládač; užívateľská prí-
ručka CD-ROM. 
Je prípustné aj iné variantné riešenie s obdobnými technickými 
parametrami.  

8. Viazací stroj Minimálne požadované parametre: automatické otváranie hrebe-
ňa; viazacia kapacita do 350 listov, veľkosť hrebeňa do 50mm. 
Je prípustné aj variantné riešenie – ekvivalent s obdobnými tech-
nickými parametrami. 

9. Digitálna videokamera Minimálne požadované parametre: Full HD kamera, Snímač BSI 
MOS typu 1/5,8 celkový počet obrazových bodov 2.51 megapixe-
lov, počet efektívnych pixlov (video) 2,12 megapixla [16:9], mini-
málne 38x zoom, minimálne 75x digitálny zoom, 2,7" LCD, Vyváže-
nie bielej Automaticky/Interiér 1/Interiér 
2/Slnečno/Zamračené/Nastavenie bielej ,35 – 89.3 mm Ekvivalent 
fotoaparátu s 35 mm filmom (video)  
Záznamové médiá  
Pamäťová karta SD/SDHC/SDXC  
Formát záznamu  
[AVCHD] AVCHD [iFrame / MP4] MP4  
Rozhranie: AV ,HDMI ,USB 2.0 Hi-Speed 
Štandardné príslušenstvo 
AC adaptér  
Nabíjateľná batéria 
Je prípustné aj variantné riešenie – ekvivalent s obdobnými tech-
nickými parametrami. 

10. Digitálny fotoaparát pre 
účely fotodokumentácie 

Minimálne požadované parametre: 34x optický zoom (4 – 136 
mm), svetelnosť objektívu 3 – 5.9, rozlíšenie CMOS senzora cca 16 
MPix, videa v Full HD (1080p) kvalite, výklopný 3 "LCD displej s 
rozlíšením 921 000 bodov a 6-stupňovou reguláciou jasu, optická a 
digitálna stabilizácia obrazu + detekcia pohybu, záznam na SD, 
SDHC a SDXC karty, možnosť prepojenia s televízorom káblom s 
konektorom HDMI, samospúšť s detekciou úsmevu, kontrola žmur-
knutia, napájanie 4x AA batérie, české menu. 



 

 

Je prípustné aj variantné riešenie – ekvivalent s obdobnými tech-
nickými parametrami. 

11. WIFI Minimálne požadované parametre: Wirelesscompatiblewith 
802.11n/g/b, 300Mbps 3T3R router 4xLAN, 1xWAN, 2.4GHz, 4-port 
Switch, SPI firewall, autorun utility, min. 3 fixné antény; s položkou 
2.2.1 interaktívna tabuľa vytvorí funkčný celok. 
Je prípustné aj variantné riešenie – ekvivalent s obdobnými tech-
nickými parametrami. 

12. LED TV slúžiaci na pre-
zentáciu výučbových 
filmov 

Minimálne požadované parametre: Full-HD TV s uhlopriečkou min. 
130 cm, technológia podsvietenia panelu Edge LED alebo alterna-
tívne riešenie, 100Hz, Analógový a DVB-T tuner, Tuner HD H.264 
(MPEG-4); Možnosť prehrávanie filmov, hudby a fotografií z USB 
externého zariadenia; výkon audio výstupu min. 2 x 7 Watt; Roz-
hranie minimálne: 1ks HDMI konektor, SCART konektor, DVI konek-
tor 0 ks, D-Sub konektor 1 ks, USB 2.0 konektor 1 ks, 1ks x digitálny 
audio koaxialný výstup; Energetická trieda A+. 
Je prípustné aj variantné riešenie – ekvivalent s obdobnými tech-
nickými parametrami. 

13. LabQuest 2 – interfejso-
vá jednotka 

Minimálne požadované parametre: interfejsová jednotka, ovlá-
danie dotykovou obrazovkou, schopná práce samostatne bez PC aj 
teréne. Možnosť pripojenia min. 3 analógových a 2 digitálnych 
senzorov súčasne, schopnosť pracovať bez potreby akéhokoľvek 
špecializovaného hardvéru. 
Je prípustné aj variantné riešenie – ekvivalent s obdobnými tech-
nickými parametrami. 

14. Digitálny fotoaparát 
(telo) pre predmet Bio-
lógia 

Minimálne požadované parametre: digitálna jednooká zrkadlovka 
umožňujúca detailné statické snímky scén s vysokým kontrastom. 
Min.16,2-megapixlový obrazový snímač CMOS formátu DX; min. 
7,5 cm (3“) vyklápací monitor LCD s 921 000 bodmi a širokým pozo-
rovacím uhlom; videosekvencie s plne vysokým rozlíšením (1080p); 
citlivosť min. ISO (100 – 6 400) s možnosťou manuálneho rozšíre-
nia; funkcie pre záznam videosekvencie s rozlíšením Full HD; funk-
cie sériového snímania; viac bodové zaostrovanie minimálne 10 
bodov; integrovaný protiprachový systém; vybavenie konektorom 
HDMI s podporou štandardu HDMI-CEC, pomocou ktorého možno 
sledovať fotografie a videosekvencie na ľubovoľnom televízore s 
vysokým rozlíšením a ovládať prehrávanie pomocou diaľkového 
ovládača televízora. Fotoaparát musí vytvoriť funkčný celok 
s objektívmi špecifikovanými v bodoch 15 a 16. 

15. Objektív AF-S DX 16-
85mm f/3. 5-5.6 G VR 
ED 

Minimálne požadované parametre: objektív s 5,3 x zoomom o širo-
kom rozsahu ohniskových vzdialeností 16 – 85 mm (ekvivalent u 
kinofilmu: 24 až 127,5 mm) so systémom redukcie vibrácií; antiref-
lexné prvky; najkratšia zaostriteľná vzdialenosť 0,4 m a menej; 
objektív musí vytvoriť funkčný celok s telom fotoaparátu špecifiko-
vanom v bode 14. 

16. Objektív AF-S 70-
300mm f/4, 5-5,6 G ED 
VR 

Minimálne požadované parametre: objektív v rozsahu ohniskových 
vzdialeností 70 – 300 mm pre fotenie vzdialenejších objektov; ob-
jektív musí vytvoriť funkčný celok s telom fotoaparátu špecifikova-
nom v bode 14. 

 



 

 

 
 
 

Príloha č. 2 k výzve na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu zákazky 

 
„Zariadenie/ vybavenie projektu a didaktické prostriedky“ 

 

 

Cenová tabuľka 
 

P. 
č. 

Číslo položky z 
rozpočtu 

Množ-
stvo 

Cena za ks 
bez DPH 

Cena za ks 
s DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 
DPH 20% 

Celková cena 
s DPH 

1. 
Interaktívna tabu-
ľa, ovládanie prs-
tom alebo perom 

1 ks      

2. 
Vertikálne posuv-
ný nástenný držiak 

1 ks      

3. 
Dataprojektor s 
UPV 

1 ks      

4. 
Kancelársky sof-
tvér 

5 ks      

5. 
Notebook s OS 
Windows 

5 ks      

6. 
Multifunkčné 
zariadenie 

1 ks      

7. Dataprojektor 2 ks      

8. Viazací stroj 1 ks      

9. 
Digitálna video-
kamera 

1 ks      

10. 
Digitálny fotoapa-
rát pre účely foto-
dokumentácie 

1ks      

11. WIFI 1 ks      

12. 
LED TV slúžiaci na 
prezentáciu výuč-
bových filmov 

1 ks      

13. 
LabQuest 2 – 
interfejsová jed-
notka 

9 ks      



 

 

14. 
Digitálny fotoapa-
rát (telo) pre 
predmet Biológia 

1 ks      

15. 
Objektív AF-S DX 
16-85mm f/3. 5-
5.6 G VR ED 

1 ks      

16. 
Objektív AF-S 70-
300mm f/4, 5-5,6 
G ED VR 

1 ks      

Cena celkom bez DPH  

DPH 20%  

Cena celkom s DPH  

 


