
Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Informácia o zadaní zákazky
Mesto Rožňava, ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o  verejnom 

obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“) na: 

Číslo zákazky : 23/2018/Na
Názov zákazky : Interaktívna tabuľa

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar
Spoločný slovník obstarávanie (CPV) 30195000-2  Tabule

39162200-7  Učebné pomôcky a zariadenia
Tovar, služby a práce: V hodnote nižšej ako 5 000,00 € bez DPH

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; mob.: 0907312833
e-mail.: miroslav.nalepa@roznava.sk 

Kontaktná osoba vo veciach  technických : Mgr. Erika 
Kelemenová

Tel.: 058 / 7341893; 
e-mail.: ms.kyjevska@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Materské školy Rožňava 
II.2. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie Interaktívnej  tabule s projektorom a držiakom projektora  a tabule pre Materskú školu  
Kyjevská v Rožňave. Predpokladaná hodnota zákazky vo výške max. 1 415,00 € bez DPH  (1 698,00 € s DPH)
Charakteristiky a vlastnosti:
1. Interaktívna tabuľa (Pro-Board 78 alebo ekvivalent): 
-  multidotyková interaktívna tabuľa, keramická, interakcia    perom, prstom 
- 10 dotyková technológia
- Pomer strán 4:3, uhlopriečka 78“, vonkajšie rozmery tabule cca 178x125x3 cm 
- Technológia: infračervená, rozlíšenie 32768x32768 bodov
- Typ zapojenia do PC: USB kábel (min.5 m), napájanie: USB z PC
- Kompatibilita OS: Windows 7,8,10,XP,Vista, Linux, Mac
                Súčasťou interaktívnej tabule je sofvér pre kreatívnu výučbu.
2. Projektor na krátku projekciu (Acer S1283Hne alebo ekvivalent)
- Projekčná technológia DLP 3D
- Natívne rozlíšenie: 1024x768, podporované rozlíšenie 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
- Svietivosť: 3100lm, formát zobrazenia: 4:3, kontrast: 13000:1
- Projekčná vzdialenosť: cca 0,5 m - 3,5 m
- Napájanie: AC 120/230 V
3. Držiak projektora a tabule so zdvihom: fxný držiak tabule so zdvihom
- Plynulá regulácia výšky tabule: +- 40 cm
- Úchyt projektora na krátku projekciu je súčasťou konštrukcie
- Rameno úchytu projektora je skladacie s nastaviteľnou dĺžkou (do 1,2 m)
4. Kabeláž: -      1 x HDMI (resp.VGA) kábel 10 m, 1 x napájacá kábel 230V min. 5 m 
Súčasťou cenovej ponuky je aj montáž, inštalácia a krátke zaškolenie pracovníčok MŠ.
II.3.Termín dodania tovaru: Máj 2018

III.  Administratívne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : do 04.05.2018;    Čas :       do 11:00 hod.
III.2.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  1 415,00                    
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773257; e-mail: miroslav.nalepa@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača
/Návratka/

Číslo zákazky : 23/2018/Na

Názov zákazky : Interaktívna tabuľa

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar

CPV : 30195000-2  Tabule
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno : IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ :

Bankové spojenie : IBAN :

DIČ : IČ DPH :

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : 

E-mail : Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača 

P. 
č.

Názov Počet ks 
Cena v €
bez DPH

Cena v €
s DPH spolu

1. Multidotyková interaktívna tabuľa (Pro-Board 78), 
keramická

1

2. Projektor na krátku projekciu (Acer S1283Hne alebo 
ekvivalent)

1

3. Fixný držiak projektora a tabule so zdvihom 1

4. Kabeláž 1

5. Montáž + inštalácia + školenie 1

Spolu (1+2+3+4+5) 1

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 

V ………………………. dňa .........................      

...........................…………………………...…    
                                                                                                 štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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