
 
V   Ý   Z   V  A 

zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky 
na dodanie tovaru s názvom „tablety“. 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 
Názov:   Základná škola s materskou školou Centrum I 32 
Sídlo:  Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpené :   RNDr. Jana Vargová 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s., pobočka Slovensko 
Číslo účtu:   4497548001/5600 
IČO:   35678127 
Tel:    042/4420400 
Fax:   042/4420400 

     Kontaktná osoba:  RNDr. Jana Vargová 
E-mail:   zscidca@stonline.sk; vargovaj12@gmail.com 

 
2.  Miesto dodania predmetu zákazky:  Základná škola s materskou školou Centrum I 32 

 
3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Tovar:   tablety 

Počet kusov: 3 

Špecifikácia – minimálne požiadavky:  
 
Farba:   Strieborná / biela 
Kapacita:  min. 32GB 
Displej:    Retina displej  min. 9,7 palcový s LED podsvietením 
Rozlíšenie:  min. 2048 × 1536 pixlov  
Čip:   min. A7 / alebo obdobné parametre 
Bezdrôtové a mobilné rozhranie:  
Wi-Fi (802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 
 
Kamera, fotografie a nahrávanie videa  
Ukladanie fotiek a videí s údajom o polohe 
Nahrávanie videa 
Nahrávanie HD videa  
Stabilizácia videa 
Rozpoznávanie tvárí 
Zaostrovanie kliknutím v priebehu nahrávania 
Snímač so zadným osvitom 
3x zoom pri nahrávaní videa 
 
Fotoaparát  
5MP fotky 
Automatické zaostrovanie 
Rozpoznávanie tvárí 
Snímač so zadným osvitom 
HDR fotky 
  

4.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
 
nie 

 
5.  Variantné riešenie: 

 
nie 



6.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 3 týždne od potvrdenia objednávky 
 

7.  Predkladanie a doručovanie cenových ponúk  
 

a) lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie dňa 07. marca 2014, 
b) ponuky sa doručujú elektronicky, osobne alebo poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto, 
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách 

 
8.  Vyhodnotenie ponúk: 

 
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané v sídle verejného obstarávateľa, po uplynutí termínu na 
doručenie ponúk.  
 

9.  Podmienky financovania: 
 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  
faktúry 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
 
− najnižšia cena s DPH/bez DPH, 
− dodržanie všetkých požadovaných technických parametrov 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
      RNDr. Jana Vargová        

   riaditeľ školy 


