
Didaktická a prezentačná technika pre pre ZŠ s MŠ, nám. 1. mája 3, Chtelnica

por.

č.
Názov položky Ponúkaný tovar

Špecifikácia / minimálne technické parametre a 

požiadavky

požadovaný 

počet 

MJ

Jednotková 

cena v € bez 

DPH

Celková cena 

v € bez DPH

Sadzba DPH 

v %

Celková cena v € 

s DPH

Splňuje 

požiadavky 

VO

Jazyková učebňa

1 Interaktívny projektor + 

projekčná tabuľa + pero, 

SW

Vivitek iDW 3300+, tab 

200x120, SW

Interaktívny projektor s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, technológia DLP 

s natívnym rozlíšením min. WXGA (1280x800), svetelným výkonom 3500 ANSI 

lumenov a kontrastom 10 000:1, vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia  

min. +/-40°, s reproduktormi 2x10W, konektivita HDMI, VGA-In, VGA-Out, RJ45 a 

Audio-In (Mini Jack), adaptér na pripojenie k PC/notebooku; 

projekčná tabuľa: biela, keramická magnetická tabula s matným difúznym 

povrchom so znížený stupňom odrazu svetla lampy projektora o rozmer 

200x120cm (šxv), 

montážna sada k inštalácii interaktívneho projektora  a sada na montáž 

projekčnej tabule  na stenu, 

SW pre vytváranie a zdieľanie interaktívnych prezentácií s databázou animácií a 

obrázkov. 

1 1499,00 1499,00 20 1798,80 Áno

2 Učiteľské PC HP 3000, Lcd21+ učteľská PC stanica do Jazykovej učebne schopná práce s klientskými stanicami 

žiakov s benchmarkom CPU aspoň 3000, RAM 8GB, úložný priestor min 500 GB 

HDD,  Konektivita: Ethernet 100M/10M, min. 3x USB 2.0, 1x porty USB 3.0, 1x 

HDMI, 1x RJ45, 1x zvukový linkový vstup, 1x zvukový linkový výstup, 1x 

kombinovaný výstup pre sluchátka a mikrofon, napájanie z 230V AC, klávesnica, 

optická myš, operačný systém Win10 /Win 10edu; monitor 21,5" 

1 419,00 419,00 20 502,80 Áno

3 Žiacke PC - klient 

stanice

RKM, Lcd21+ miniPC s operačným systémom WIn10 /Win10edu do Jazykovej učebne schopná 

práce učiteľskou PC stanicou (až do úrovne prehliadania video súborov v HD 

rozlíšení a práce s audio-súbormi) s benchmarkom CPU aspoň 850,  integrovaná 

grafika, RAM 2GB, úložný priestor: min. 32GB, slot micro SD, Konektivita: 

Ethernet 100M/10M, 3x USB 2.0, 1x HDMI, 1x RJ45, pripojenie slúchadiel cez 

3,5 mm audio jack, napájanie z 230V AC, klávesnica, optická myš, monitor 21,5"

16 265,00 4240,00 20 5088,00 Áno

4 Digitálne jazykové 

laboratórium 

easySchool, net, 

headKits

SW pre zosieťovanie klienských staníc žiakov s učiteľským PC v Jazykovej 

učebni umožňujúci tzv. classroom management, na riadenie a monitorovanie 

práce študentov na klientských pracoviskách, komunikáciu s nimi, odosielanie 

video, audio a textových súborov a zaznamenávanie práce žiakov, s možnosťou 

prevzatia kontroly nad klientskou žiackou stanicou, vzdialené spúšťanie aplikacií;  

elektronická jednotka na prenos a konverziu signálu a na prenos zvuku, 

komunikačné zariadenie, switch, router, potrebná kabeláž,  náhlavové 

komunikačné  súpravy so slúchadlami pre všetky PC-klient stanice žiakov a 

učiteľské PC s frekvenčným rozsahom 10Hz - 20kHz s vysoko odolných 

materiálov špeciálne určené na každodennú zátať v škole s ovládaním hlasitosti 

na prívodnom kábli na ohybnom ramene s možnosťou vypnutia, frekvenčný 

rozsah aspoň 75Hz az 16kHz

1 1829,00 1829,00 20 2194,80 Áno

Školská knižnica

5 PC pre knihovníka HP 3000, Lcd21+, 

MSoffS

PC stanica s benchmarkom CPU aspoň 3000, RAM 8GB, úložný priestor aspoň 

120 GB SSD,  Konektivita: Ethernet 100M/10M, min. 3x USB 2.0, 1x porty USB 

3.0, 1x HDMI, 1x RJ45, konektor pre sluchátka a mikrofon, napájanie z 230V AC, 

klávesnica, optická myš, operačný systém Win10/Win10edu; kancelársky balík 

MS Office Standard/edu: textový editor, tabuľkový editor, program na tvorbu 

prezentácií; monitor 21,5"

1 579,00 579,00 20 694,80 Áno

6 Multifunkčné zariadenie 

(kopírovanie, tlač, 

skener)

HP LJ38d laserová čb A4 tlačiareň 1200x1200 DPI,  min. 35 strán za minútu s obojstrannou 

automatickou tlačou (duplex), kopírka, skener s optickým rozlíšením 300 DPI, 

automatický podávač na skenovanie a/ alebo kopírovanie, zásobník na 250 

listov, USB, LAN (RJ45), pripojenie na Ethernet. 

1 329,00 329,00 20 394,80 Áno

Spolu za celý predmet zákazky bez DPH 8 895,00 €

DPH spolu za celý predmet zákazky 1 779,00 €

10 674,00 €
Spolu za celý predmet zákazky s DPH

Ponuku spracoval: Obchodné meno, sídlo organizácie eTechnology s.r.o., Za poštou 7A, 920 01 Hlohovec

IČO: 44632304

IČ DPH: SK2022827015

meno a priezvisko kontaktnej osoby Juraj Kopáni

tel. kontakt, e-mail 0908 664 169, obchod@etechnology.sk

Dňa: 21.7.2020
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