
Príloha č. 1 b Opis predmetu zákazky

Zariadenie / vybavenie Minimálna požadovaná hodnota parametrov MJ
Množst

vo 
celkom

cena za 1 ks 
bez DPH 

cena za 1 ks 
s DPH 

cena 
celkom 

bez DPH 
cena celkom 

s DPH 

Interaktívny projektor so 
softwarom + tabuľa + 

držiak 

Interaktívny projektor s ovládaním interaktívnymi perami,  s podporou 
3D zobrazovania, technológia DLP, natívne rozlíšenie min. WXGA 
(1280x800), svetelný výkon min. 3500 ANSI lumenov, kontrast min. 10 
000:1. Hodnota Throw ratio max. 0,35:1, vertikálna aj horizontálna 
korekcia lichobežníkového skreslenia. Zabudované reproduktory min. 
2x10W, konektivita min. HDMI, VGA-In, VGA-Out, RJ45 x 1 (LAN 
Control / LAN Display / Service), RS-232 a Audio-In (Mini Jack). 
Interaktivita zabezpečená 2 interaktívnymi perami, možnosť  ovládania 
dotykom prstov. Nástenný držiak projektora má umožňovať 
upevnenie dataprojektora na stenu s možnosťou jemnej korekcie v 3 
osiach. Sada softérov pre vytváranie a zdieľanie interaktívnych 
prezentácií s databázou animácií a obrázkov vo vysokom rozlíšení. 
Minimálna špecifikácia pre tabuľu na projekciu z interaktívneho 
projektora - biela, keramická magnetická tabula s matným difúznym 
povrchom zaručujúcim znížený stupeň odrazu svetla lampy projektora. 
Rám - hliník so zaoblenými plastovými spojkami v rohoch. Minimálny 
rozmer tabule 180x120cm (šírka x výška).

sada 1 1 495,00 € 1 794,00 € 1 495,00 € 1 794,00 €

Učiteľské PC + monitor

Min. dvojjadrový procesor, CPU Passmark min. 2000 bodov, operačná 
pamäť min. 4GB, s možnosťou rozšírenia na 8GB, pevný disk typu SSD 
min. 128 GB, DVD-RW mechanika, konektivita: Gbit Ethernet, porty: 
min. 4x USB, výstup na monitor VGA, HDMI alebo DP, Audio jack min. 
3,5mm, príslušenstvo: USB optická myš so skrolovacím kolieskom, USB 
klávesnica, monitor s uhlopriečkou min. 19“,  rozlíšenie min. 1366x768 
pixelov

ks 1 416,00 € 499,20 € 416,00 € 499,20 €

Klientske PC + monitor

Min. dvojjadrový procesor, CPU Passmark min. 1500 bodov, operačná 
pamäť min. 4GB, s možnosťou rozšírenia na 8GB, pevný disk typu SSD 
min. 128 GB, DVD-RW mechanika, konektivita: Gbit Ethernet, porty: 
min. 4x USB, výstup na monitor VGA, HDMI alebo DP, Audio jack min. 
3,5mm, príslušenstvo: USB optická myš so skrolovacím kolieskom, USB 
klávesnica, monitor s uhlopriečkou min. 19“,  rozlíšenie min. 1366x768 
pixelov

ks 16 233,00 € 279,60 € 3 728,00 € 4 473,60 €

Digitálne jazykové 
laboratórium

Učiteľská riadiaca stanica s náhlavnou komunikačnou súpravou z 
odolných materiálov určená na každodennú záťaž v škole. Súčasťou 
náhlavnej komunikačnej súpravy je mikrofón. Softvér plne podporuje 
príjem a spracovanie signálu pripojených externých zariadení (DVD, 
VCR, CD prehrávač) k riadiacej stanici s možnosťou distribúcie rôznych 
audio a video signálov do žiackých staníc nezávisle. Učiteľ má 
prostredníctvom riadiacej stanice plnú kontrolu nad žiackými 
stanicami s možnosťou anotácie na žiackých obrazovkách ako aj na 
interaktívnej tabuli. Softvér zároveň umožňuje učiteľovi vytvárať 
vlastné testy, tie distribuovať do žiackých staníc a následne ich aj 
automaticky vyhodnotiť.

ks 1 1 790,00 € 2 148,00 € 1 790,00 € 2 148,00 €

Materiálno-technické vybavenie jazykovej učebne

Názov a sídlo organizácie:         Obec Bátorove Kosihy, č.873, 946 34  Bátorove Kosihy
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Interaktívny projektor so  
softwarom + tabuľa + 

držiak

Interaktívny projektor s ovládaním interaktívnymi perami,  s podporou 
3D zobrazovania, technológia DLP, natívne rozlíšenie min. WXGA 
(1280x800), svetelný výkon min. 3500 ANSI lumenov, kontrast min. 10 
000:1. Hodnota Throw ratio max. 0,35:1, vertikálna aj horizontálna 
korekcia lichobežníkového skreslenia. Zabudované reproduktory min. 
2x10W, konektivita min. HDMI, VGA-In, VGA-Out, RJ45 x 1 (LAN 
Control / LAN Display / Service), RS-232 a Audio-In (Mini Jack). 
Interaktivita zabezpečená 2 interaktívnymi perami, možnosť  ovládania 
dotykom prstov. Nástenný držiak projektora má umožňovať 
upevnenie dataprojektora na stenu s možnosťou jemnej korekcie v 3 
osiach. Sada softérov pre vytváranie a zdieľanie interaktívnych 
prezentácií s databázou animácií a obrázkov vo vysokom rozlíšení. 
Minimálna špecifikácia pre tabuľu na projekciu z interaktívneho 
projektora - biela, keramická magnetická tabula s matným difúznym 
povrchom zaručujúcim znížený stupeň odrazu svetla lampy projektora. 
Rám - hliník so zaoblenými plastovými spojkami v rohoch. Minimálny 
rozmer tabule 180x120cm (šírka x výška).

ks 1 1 495,00 € 1 794,00 € 1 495,00 € 1 794,00 €

Učiteľské PC + monitor

Min. dvojjadrový procesor, CPU Passmark min. 2000 bodov, operačná 
pamäť min. 4GB, s možnosťou rozšírenia na 8GB, pevný disk typu SSD 
min. 128 GB, DVD-RW mechanika, konektivita: Gbit Ethernet, porty: 
min. 4x USB, výstup na monitor VGA, HDMI alebo DP, Audio jack min. 
3,5mm, príslušenstvo: USB optická myš so skrolovacím kolieskom, USB 
klávesnica, monitor s uhlopriečkou min. 19“,  rozlíšenie min. 1366x768 
pixelov

ks 1 416,00 € 499,20 € 416,00 € 499,20 €

Notebook pre učiteľov

Min. dvojjadrový procesor, CPU Passmark min. 3000 bodov, operačná 
pamäť min. 4GB, s možnosťou rozšírenia na 8GB, pevný disk typu SSD 
min. 256 GB, DVD-RW mechanika, konektivita: Gbit Ethernet, WiFi 
porty: min. 3x USB, výstup na monitor VGA alebo HDMI alebo DP, 
Audio jack min. 3,5mm,  displej min. 15" FHD, bluetooth, čítačka SD 
kariet, numerická klávesnica, Touchpad, HD webkamera

ks 2 541,00 € 649,20 € 1 082,00 € 1 298,40 €

Notebook žiakov

Min. dvojjadrový procesor, CPU Passmark min. 3000 bodov, operačná 
pamäť min. 4GB, s možnosťou rozšírenia na 8GB, pevný disk typu SSD 
min. 256 GB, DVD-RW mechanika, konektivita: Gbit Ethernet, WiFi 
porty: min. 3x USB, výstup na monitor VGA alebo HDMI alebo DP, 
Audio jack min. 3,5mm,  displej min. 15" FHD, bluetooth, čítačka SD 
kariet, numerická klávesnica, Touchpad, HD webkamera

ks 16 439,00 € 526,80 € 7 024,00 € 8 428,80 €

3D tlačiareň, softvér
Oblasť tlače min. 200x 200x 190mm, hrúbka vrstvy max. 0,1 mm - 0,4 
mm, tlačový materiál: struna 1.75 mm ABS, PLA, Technológia tlače FFF, 
LCD displej, rozhranie USB 2.0

ks 1 1 350,00 € 1 620,00 € 1 350,00 € 1 620,00 €

Školský server

Procesor s výkonom min. 8000 bodov PassMark, operačná pamäť min. 
8GB, s možnosťou rozšírenia na 64GB, pevné disky typu SATA min. 2x 
1TB, radič s podporou HW RAID 0, 1, 10 a 5,  DVD-RW mechanika 
zabudovaná v tele servera, rozširujúce sloty min. 2x PCIe, konektivita: 
min. 4x USB 3.0 a 1x USB 2.0., 1x VGA, 1x 3,5mm audio jack,  záruka 
min. 3 roky.

ks 1 1 250,00 € 1 500,00 € 1 250,00 € 1 500,00 €

PC pre knihovníka

Min. dvojjadrový procesor, CPU Passmark min. 3000 bodov, operačná 
pamäť min. 4GB, s možnosťou rozšírenia na 8GB, pevný disk typu SSD 
min. 128 GB, DVD-RW mechanika, konektivita: Gbit Ethernet, porty: 
min. 4x USB, výstup na monitor VGA, HDMI alebo DP, Audio jack min. 
3,5mm, príslušenstvo: USB optická myš so skrolovacím kolieskom, USB 
klávesnica, monitor s uhlopriečkou min. 19“,  rozlíšenie min. 1366x768 
pixelov

ks 1 583,00 € 699,60 € 583,00 € 699,60 €

Materiálno-technické vybavenie učebne IKT

Materiálno-technické vybavenie knižnica



Notebook pre 
používateľov knižnice

Min. dvojjadrový procesor, CPU Passmark min. 3000 bodov, operačná 
pamäť min. 4GB, s možnosťou rozšírenia na 8GB, pevný disk typu SSD 
min. 256 GB, DVD-RW mechanika, konektivita: Gbit Ethernet, WiFi 
porty: min. 3x USB, výstup na monitor VGA alebo HDMI alebo DP, 
Audio jack min. 3,5mm, displej min. 15" FHD, bluetooth, čítačka SD 
kariet, numerická klávesnica, Touchpad, HD webkamera

ks 5 416,00 € 499,20 € 2 080,00 € 2 496,00 €

Tablet pre používateľov 
knižnice

Multidotykový displej min. 9,6", IPS, 1280x800 bodov, pamäť RAM 
min. 1GB, vnútorné úložisko min. 16GB, možnosť rozšíriť o microSD 
kartu s kapacitou min. do 128GB, batéria s kapacitou min. 5000 mAh, 
výdrž min. 6 hod., komunikácia: WiFi 802.11 b/g/n, bluetooth 4.0, GPS, 
kamera: predná min. 2MP, zadná min. 5MP, konektivita: 3.5mm audio 
jack, microUSB,  

ks 5 150,00 € 180,00 € 750,00 € 900,00 €

Čítačka čiarových kódov

Ručný laserový snímač čirových kódov so šírkou záberu min. 49mm pri 
hlave snímača, rýchlosťou snímania min. 72 skenov/sek. a 
programovateľný pomocou kódov alebo sériovým rozhraním s 
programom MetroSet.

ks 1 83,00 € 99,60 € 83,00 € 99,60 €

Multifunkčná tlačiareň

Atramentová tlačiareň multifunkčná  (tlačiareň/skener/kopírka/fax), 
A4, rýchlosť tlače čb/farebne min. 30/30 str./min., maximálne 
rozlíšenie tlače min. 4800 x 1200 dpi, automatický obostranný 
podávač, obojstranná tlač, dotykový LCD displej, konektivita:  USB, 
RJ45.

ks 1 333,00 € 399,60 € 333,00 € 399,60 €

Televízor

Televízor, technológia LED, uhlopriečka min. 1020 mm (40"), rozlíšenie 
min. 1920x1080 pixelov, obnovovacia frekvenia min. 50Hz,  
konektivita: min. 3× HDMI, USB, VGA, SCART, podpora VESA , repro 
min. 2× 5W, energetická trieda min. A, príslušenstvo: diaľkový ovládač.

ks 1 333,00 € 399,60 € 333,00 € 399,60 €

DVD prehrávač
Stolný DVD prehrávač, podporované formáty v rozsahu min. SVCD, 
DivX, MP3, WMA-CD, MPEG-4, JPEG

ks 1 83,00 € 99,60 € 83,00 € 99,60 €

Dataprojektor

Videoprojektor s podporou 3D zobrazovania, technológia DLP, natívne 
rozlíšenie min. XGA (1024x768), maximálne podporované rozlíšenie 
min. WUXGA 1920×1200, svetelný výkon min. 3500 ANSI lm, kontrast 
min. 15 000:1, konektivita: min. 2x HDMI, S-Video, D-Sub, USB, RS232, 
reproduktor min. 2W.

ks 1 458,00 € 549,60 € 458,00 € 549,60 €

Premietacie plátno
Plátno, uhlopriečka min 100“, svetelná odrazivosť, 1.0, tmavé okraje 
2,5cm, diaľkové ovládanie, pomer 4:3

ks 1 125,00 € 150,00 € 125,00 € 150,00 €

Software pre knižnice
Knižničný software pre obsluhu evidenciu a vyhodnocovanie 
zápožičiek a prácu knihovníka

ks 1 833,00 € 999,60 € 833,00 € 999,60 €

                 spolu bez dph 25 707,00 €
                 spolu s dph 30 848,40 €
                 dph 5 141,40 €

Požadované dodacie a platobné podmienky: Podľa kúpnej zmluvy
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