
Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. 
Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO: 35 793 848 
Zap.: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22260/B 
 

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
na dodanie tovaru: „Interaktívnej zostavy v počte 2 ks, pozostávajúcej z interaktívnej tabule a 
dataprojektoru“, zákazka zadávaná postupom podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon“): 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov: Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. 
Sídlo: Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO: 35 793 848 
DIČ: 2020204846 
IČ DPH: SK2020204846 
Zap.: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22260/B 
Kontaktná osoba: Roman Oškera, konateľ 
Tel.: 0903 771 767 
Elektronická pošta: skladka@dubova.sk 
  
 

2. Názov zákazky: 
 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – Interaktívnej zostavy v počte 2 ks, pozostávajúcej 
z interaktívnej tabule a dataprojektoru.  
 

3. Druh zákazky a CPV podľa spoločného slovníka verejného obstarávania: 
 
Zákazka na dodanie tovaru, ktorý je predmetom tejto výzvy, obstarávaná postupom zadávania 
zákazky podľa ustanovenia § 117 Zákona.  
 
Hlavný predmet CPV:  
 
30100000-0 Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, 

tlačiarní a nábytku 
39162100-6  Vybavenie na vyučovanie 
39162200-7  Učebné pomôcky a zariadenia 
38652120-7  Videoprojektory 
 

4. Opis predmetu zákazky: 
 
Táto zákazka sa vzťahuje na dodanie tovaru v súlade s nasledovnou špecifikáciou:  
 
Dodanie Interaktívnej zostavy v počte 2 ks, pozostávajúcej z interaktívnej tabule Promethean 
Activ Board378PRO a dataprojektoru HITACHI CP-CX300WN s konzolou alebo inej alternatívnej 
interaktívnej tabule a dataprojektoru s rovnakými funkčnými a technickými parametrami.  

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Funkcia:  

Dotyková interaktívna tabuľa, magnetický povrch tabule, vhodná na projekciu a písanie fixkami. 
Ovládanie prstom a perom. Dataprojektor s držiakom.  

Technická špecifikácia predmetu zákazky:  



Názov Jednotka 
Presná 
hodnota 

Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 378PRO alebo jej 
ekvivalent   

ks 
2 
 

Dataprojektor HITACHI CP-CX300WN s konzolou alebo jeho 
ekvivalent 

ks 
2 
 

Softvér ActivInspire Professional alebo jeho ekvivalent   ks 
2 
 

Montážny a inštalačný materiál, montáž tabule a dataprojektora s 
konzolou, inštalácia SW do nášho PC, doprava technika.  

ks 
2 
 
 

Názov 
 
Hodnota / charakteristika 

Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 
378PRO  alebo jej ekvivalent - Rozmery  

1868 x 1329 mm  

Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 
378PRO alebo jej ekvivalent  - Aktívna plocha  

1628 x 1175 mm, uhlopriečka 2000 mm  

Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 
378PRO alebo jej ekvivalent  - Komunikácia  

USB/RF  

Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 
378PRO alebo jej ekvivalent  - AktivArena  

2 používatelia  

Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 
378PRO alebo jej ekvivalent  - Ozvučenie  

Zosilňovač a reproduktory  

Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 
378PRO - alebo jej ekvivalent - Formát  

4:3 (200cm)  

Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 
378PRO alebo jej ekvivalent  - Príslušenstvo  

2 perá s funkciami myši.  

Interaktívna tabuľa Promethean ActivBoard 
378PRO alebo jej ekvivalent  - Záruka  

5 rokov  

Dataprojektor HITACHI CP-CX300WN - alebo jeho 
ekvivalent - Lampa-Svietivosť farieb (ANSI)  

3100 ANSI lumen  

Dataprojektor HITACHI CP-CX300WN - alebo jeho 
ekvivalent  -Natívne rozlíšenie  

XGA (1024 x 768)  

Dataprojektor HITACHI CP-CX300WN - alebo jeho 
ekvivalent  - Kontrast  

3000:1  

Dataprojektor HITACHI CP-CX300WN - alebo jeho 
ekvivalent  -Rozhranie dataprojektora  

HDMI vstup, hybridní filtr, wired LAN, USB 
slot (PC less / WiFi)  

Dataprojektor HITACHI CP-CX300WN - alebo jeho 
ekvivalent  -Životnosť výbojky  

3000 hodín Normal / 5000 hodín Eco  

Dataprojektor HITACHI CP-CX300WN - alebo jeho 
ekvivalent  -Reproduktor  

áno, 10 W  

Dataprojektor HITACHI CP-CX300WN alebo jeho 
ekvivalent  -- Menu  

Slovenčina, poprípade čeština  

Držiak na dataprojektor   stropný držiak plne nastaviteľný  

Interaktívny softvér  ActivInspire Professional, alebo ekvivalent  

Interaktívna zostava - interaktívna tabuľa 
Promethean ActivBoard 378PRO alebo jej 
ekvivalent + dataprojektor HITACHI CP-CX300WN 
s konzolou alebo jeho ekvivalent  -- Montáž a 
inštalácia   

Montážny a inštalačný materiál, montáž 
tabule a dataprojektora s konzolou, 
inštalácia SW do nášho PC  

 
 
Predmetom tejto zákazky je popri dodaní vyššie špecifikovaného tovaru aj jeho doprava do miesta 
dodania, montáž a inštalácia tovaru v mieste dodania, ako aj zaškolenie používania predmetu tejto 
zákazky max. 3 ľudí v rozsahu 1 hod.. Podrobná špecifikácia podmienok dodania tovaru, ktorý je 
predmetom tejto zákazky je vymedzená v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a 
ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom.  
 



5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
 
Budova Materskej školy na Dubovej, nachádzajúca sa na adrese: Hlavná 22, 900 90 Dubová, 
v katastrálnom území Dubová, obec: DUBOVÁ, okres: Pezinok,  
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 1.300 eur bez DPH za celý rozsah dodaného tovaru a poskytnutia 
k nemu súvisiacich služieb podľa Kúpnej zmluvy. 
 

7. Trvanie zmluvy: 
 
Na základe Zmluvy bude tovar dodaný verejnému obstarávateľovi najneskôr do 31.08.2016.  
  

8. Možnosť predloženia cenovej ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť: 
 
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celú zákazku.   
 

9. Obsah cenovej ponuky: 
 
Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
- Identifikačné údaje uchádzača. 
- Uchádzačom ponúknutá cena bez DPH.  
- Uchádzač, ktorý je platca DPH uvádza cenu v členení cena bez DPH, sadzba a výška DPH a 

cena s DPH. 
- Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
- Návrh ceny za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom zákazky (vrátane 

dopravy na miesto dodania a pod.) v súlade so Zmluvou. 
- Dátum a podpis štatutárneho orgánu uchádzača.  
 

10. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk: 
 
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 05.08.2016, čas: do 15,00 hod.. 
b) Ponuky je možné predložiť:   

-  elektronicky doručením na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy. 
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 
11. Kritériá vyhodnotenia cenových ponúk:  

 

Kritériom vyhodnotenia ponúk uchádzačov bude najnižšia cena na dodanie tovaru, ktorý je 

predmetom tejto zákazky. 

 

12.  Požadované doklady:  

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o 
vyhodnotení ponúk doručiť verejnému obstarávateľovi: 
- Doklad o oprávnení dodávať tovar/službu podľa Zmluvy (doklad o oprávnení podnikať) v podobe 

výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Dokument môže byť úradne neoverená 

kópia, 

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie  a príspevkov na dôchodkové sporenie. 

 
13. Ďalšie podmienky a informácie: 

 
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 
- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší, ako je stanovený finančný limit podľa bodu 6. tejto 

Výzvy, 
- nebude predložená žiadna ponuka, 



- predložená ponuka nebude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto výberové konanie. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným 
uchádzačom/uchádzačmi v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy 
nemohol predvídať, ako si aj vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak predložené cenové 
ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška 
finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním 
ponuky znáša uchádzač. 
 
V Dubovej, dňa 28.07.2016 
 
 
 
       __________________________________ 
       Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. 
       Roman Oškera 
       konateľ 

 


