
Mesto Rožňava 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
 

 v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 

Číslo :  46/2014/Ka 
 
1. Predmet zákazky :  „Interaktívna tabuľa“  
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
              Mesto Rožňava 
 Šafárikova č. 29 
 048 01 Rožňava 

IČO: 00328758, DIČ: 2020937116 
             Kontakty: telefón: +421 58 7773256; 0918792949  

e-mail: maria.kardosova@roznava.sk  
 

3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom obstarávania je zabezpečenie  interaktívnej tabule pre Materskú školu Ul. 
Vajanského v počte 1 ks. 
Interaktívna   tabuľa   s   uhlopriečkou  178 cm,  magnetický  a   popisovateľný   povrch  
dotykovej tabule špeciálne pre materské školy s možnosťou písania stierateľnými fixkami a s 
pripínaním  magnetiek. Ovládanie  prstom  i  perom,  animačný  softvér  pre MŠ druhá  
generácia. 3LCD projektor  s  krátkou/ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou . Konštrukcia so 
zdvihom (pre pripevnenie tabule a ramena pre projektor na stenu ) konzola projektoru (s 
krátkou projekčnou vzdialenosťou) 
 

          A /Minimálne požiadavky na interaktívnu tabuľu: 

Technológia: IR (Infrared) – dotyková 

Nástroje ovládania, písania:  Pero alebo prst 

Rozlíšenie: 4096*4096 

Spotreba energie: ≤100mA 

Spôsob prepojenia: USB 

Pomer strán obrazu: 4:3 

Rozmer plochy projekcie (mm): 1200 x 900 

Rozmer aktívnej plochy (mm): 1320 x 1000 

Celkový rozmer (mm): 1500 x 1200 x 50 

Operačný systém: Windows XP / Vista / Win7 (32 bit alebo 64 bit) 

Rýchle klávesy: ÁNO, na troch stranách (vpravo, vľavo, dole) 

Inteligentná priehradka: 
ÁNO, uzamykateľná (bezbatériové perá troch 
farieb, guma, teleskopické ukazovadlo) 



 
             B/ Minimálne požiadavky na dataprojektor: 
 

3100 ANSI lumen, XGA, " krátka projekčná vzdialenosť ", kontrast 3000:1, HDMI vstup, 
hybridný filter, wired LAN, USB slot (PC less / WiFi), životnosť výbojky "3000 Normal/5000 
Eco" hodín, reproduktor 10 W, menu v slovenčine. 

 
Predpokladaný termín plnenia:   do 20.11.2014 
 

4. Lehota na predkladanie ponuky: do 15.10.2014, do 10.00 h. 
 
5. Predpokladaná cena predmetu zákazky a spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Predpokladaná cena predmetu zákazky:  2 100,- € bez DPH 
V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:  
- cena predmetu zákazky bez DPH  

- DPH  

- Cena predmetu zákazky s DPH  
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 
pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V 
predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne 
plnenie zmluvy, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu 
zákazky.  
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o 
predpokladanej navrhovanej cene. 

 
Ponuku – návrh na plnenie kritérií žiadame zaslať e-mailom na adresu:  
maria.kardosova@roznava.sk  

 
6 . Obsah ponuky  

Ponuka obsahuje:  
a) ponuku na celý predmet zákazky na formulári č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“ vo formáte 
.doc a/alebo .pdf.  
 

7. Kritérium hodnotenia: najnižšia cena 

 

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 
 

9. Variantné riešenia: nepripúšťajú sa. 
 

10. Podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie: 
a) dokladu o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 

26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

b) ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov“. 
 

                     Spôsob predloženia: verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie                     
              kópie dokladu . 
 



11. Zákazka sa týka projektu /programu financovania z fondov EÚ: NIE 

 
12.        Vystavenie objednávky/objednávok  
               Verejný obstarávateľ vystaví objednávku/objednávky úspešnému uchádzačovi, ktorý  

predložil najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky.  
13.  Obchodné podmienky  

a) tovar bude objednaný verejným obstarávateľom  na základe objednávky,  

b) dodanie objednaného tovaru do 20 pracovných dní od obdržania  písomnej objednávky, 
preprava v baloch obvyklých pre uvedený tovar,  

c) objednaný tovar doručiť na adresu:  Materská škola Ul. Vajanského  č. 6, 048 01 Rožňava. 
(podľa požiadavke uvedenej v samostatnej písomnej objednávke),  

d) ku písomnej objednávke pri dodaní a namontovaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, 
na ktorom  oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie ,  

e) na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra,  

f) faktúru zasielať na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava,  

g) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho,  
h) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,  

i) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 30 dní od jej 
doručenia   
    verejnému obstarávateľovi.  
 

14. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať minimálnym požiadavkám verejného   
   obstarávateľa, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie 

 
 
 
 
 
 
V Rožňave 09.10.2014 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       Príloha č.1 
 

Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

*Platca DPH Áno/Nie 

 

 

Obchodné meno uchádzača : ................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : ................................................................................ 
 
 
IČO: ...............................  
 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
 
e-mail: .................................................. 
 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ............................................................. 
                   meno, priezvisko 
 
 
 

P.č. Názov tovaru Počet 

 

  ks 

Jednot. 

cena 

bez DPH  

v EUR 

Jednot. 

cena  

s DPH  

v EUR 

Cena 

spolu 

bez  

DPH 

V EUR 

Cena 

spolu  

s DPH 

v EUR 

1. Interaktívna tabuľa s magnetickým 

popisovateľným povrchom + 3LCD  

1     

2. Konzola na stenu so zdvihom (krátky 

projektor)  

1     

 Dataprojektor s  krátkou / ultrakrátkou 

projekčnou vzdialenosťou 

1     

3. Montáž 1     

4. Doprava 1     

 Cena spolu:   


