
Nadácia Mojmír 

Školská 919/2, 951 15 Mojmírovce 

IČO : 37 868 721      DIČ : 2021693894 

 

vyhlasuje 

 

V Ý Z V U  

na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

ČÍSLO SÚŤAŽE:  

1/2019 

 

PODMIENKY K PREDMETU SÚŤAŽE:  

„Dodanie tovaru a služieb pre účastníkov  prezenčného vzdelávania          v rámci 
projektu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom „Celoživotné  
vzdelávane pre úspech na trhu práce“ NFP 312011F489. 
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I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1 IDENTIFIKÁCIA  OBSTARÁVATEĽA 

 

Názov spoločnosti: Nadácia Mojmír 

Sídlo spoločnosti: Školská 919/2, 951 15 Mojmírovce 

IČO :  37868721 

DIČ :  2021693894 

IČ DPH : Nie je platca DPH  

Zapísaná v registri nadácií Ministerstva Vnútra SR, reg. Č 203/Na-2002/676 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

Kontaktná osoba:  

Meno a priezvisko: Ing. Igor Ďuran  

e-mail:  iduran@kastielmojmirovce.sk 

tel. kontakt: 0915 495 575  

                   037/7798201 

2 PREDMET SÚŤAŽE 

2.1 Názov súťaže:  
„Dodanie tovaru a služieb pre účastníkov  prezenčného vzdelávania          v rámci projektu z 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom „Celoživotné  vzdelávane pre 
úspech na trhu práce“ NFP 312011F489. 
 

2.2 CPV  
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 30213000-5 - Osobné počítače; 

30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) ..  

2.3 NUTS kód 
SK 010 

2.4 Opis predmetu súťaže:  

2.4.1 Predmetom tejto výzvy (ďalej len „súťaž“) je výber najvhodnejšieho dodávateľa, ktorý zabezpečí 
predmet súťaže definovaný v bode 2 týchto podmienok súťaže (ďalej len „podmienky“).  

2.4.2 Podrobné vymedzenie predmetu súťaže je uvedené v Prílohe č. 1 týchto podmienok.  

2.4.3 Cieľom súťaže je uzatvorenie zmluvy na dodanie tovaru medzi obstarávateľom a úspešným 
uchádzačom za splnenia podmienok súťaže a postupom definovaným v týchto podmienkach. 

3 ZMLUVA A PODMIENKY PLNENIA 

3.1 Na predmet súťaže uvedený v bode 2 bude uzatvorený zmluvný vzťah v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  

3.2 Termín plnenia predmetu zákazky: od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu do 14 dní . 

3.3 Miestom plnenia predmetu zákazky: sidlo obstarávateľa  

3.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 25 229,88 EUR s DPH.  
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Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou 

bezhotovostného platobného styku  po dodaní predmetu zákazky a po doručení faktúry  so splatnosťou 

do 14 dní. 

3.5  Predmet obstarávania bude spolufinancovaný zo zdrojov ŠF EÚ v rámci Operačného programu – Ľudské   

       zdroje – Európsky socialny fond – Prioritná os – Vzdelávanie a z vlastných prostriedkov obstarávateľa. 

4 PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

4.1 Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia: 

4.1.1 uchádzač je oprávnený dodávať tovar, 

          Podmienky uvedené v bodoch 4.1.1  uchádzač preukáže predložením oskenovaného Čestného                   

          vyhlásenia o splnení podmienok účasti, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2. Ak ponuku predkladá skupina      

          uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.  

4.2 Uchádzač preukáže súhlas so spracúvaním osobných údajov všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné 
údaje sú uvedené v ponuke (osôb, ktorých osobné údaje, ako napr. podpis, e-mailová adresa,  sa 
uvádzajú v ponuke uchádzača, ... ) oskenovaným Čestným vyhlásením podpísaným oprávnenou 
osobou uchádzača, ktoré je uvedené v Prílohe č. 3 týchto súťažných podmienok 

4.3 Uchádzač musí predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov k notebookom 
preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných 
názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov. 

4.4 Uchádzač musí dodať tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, 
resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne 
záväzným právnym predpisom. 

4.5 Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že Dodávateľ je certifikovaný predajca ponúknutých 
notebookov ktoré sú predmetom zákazky. 

4.6 Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie výrobcu, že Dodávateľ je certifikovaným servisným strediskom 
na notebook 

4.7 Uchádzač je povinný predložiť Objednávateľovi doklad preukazujúci, že je držiteľom certifikátu ISO 9001 
alebo iného rovnocenného certifikátu systému manažérstva kvality v oblasti predmetu zákazky, vydaného 
príslušným orgánom členského štátu alebo iných dôkazov o rovnocenných opatreniach v oblasti systému 
manažérstva kvality, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade 
s požadovanými normami zabezpečenia kvality. 

4.8 Uchádzač je povinný predložiť doklad preukazujúci, že dodávateľ a aj jeho prípadní subdodávatelia (ak 
budú zabezpečovať údržbu alebo opravy výpočtovej techniky) sú držiteľmi certifikátu ISO/IEC 20000-
1:2011 alebo iného rovnocenného certifikátu Certifikácia Manažmentu služieb v IT 

 

5 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

5.1 Nevykonáva sa.  

6 OBSAH PONUKY 

6.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

 Oskenované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle 
článku 4 týchto podmienok:  

              Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti podľa Prílohy č. 2 týchto    

              podmienok 

 Čestné vyhlásenie uchádzača ako prevádzkovateľa o udelení súhlasu 
dotknutými osobami so spracúvaním ich osobných údajov,  

 Doklady preukazujúce technickú spôsobilosť podľa bodu 4.3 až 4.8 
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 vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.1 – cenová špecifikácia podľa 
Prílohy č. 5 týchto podmienok. 

 

6.2 Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov predloží aj nasledovné oskenované doklady: 

 čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny uchádzačov, 

 plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny 
uchádzačov, 

6.3 V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný 
obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene 
uchádzača. 

7 DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY NA INTERNETOVEJ STRÁNKE 

Verejný obstarávateľ uverejnil dňa 2.5.2019 Výzvu na profile : 

                www.nadaciamojmir.kastielmojmirovce.sk/verejne-obstaravanie/ 

8 MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

8.1 Uchádzač doručí ponuku v zalepenej obálke poštou alebo osobne na adresu sídla spoločnosti Školská 
919/2, 951 15 Mojmírovce – s označením „Celoživotné  vzdelávane pre úspech na trhu práce“ – 
neotvárať .  

8.2 Lehota na predkladanie ponúk je do        17.5.2019  

8.3 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.9.2019 

9 OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

9.1 Všetky ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa otvoria naraz, po uplynutí lehoty 
na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude neverejné. 

9.2 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

9.2.1 obsahujú náležitosti uvedené v článku 6 týchto podmienok súťaže,  

9.2.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v tejto výzve. 

9.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach a neobsahuje také skutočnosti, ktoré 
sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže 
vylúčené.  

9.4 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov uvedených v článku 4 bude založené na posúdení 
predložených dokladov. Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje 
splnenie podmienok účasti, alebo nebude spĺňať podmienky účasti, bude zo súťaže vylúčený. 

9.5 V prípade nejasností a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verejného 
obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky 
v lehote určenej verejným obstarávateľom.  

9.6 Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným obstarávateľom 
vo výzve podľa bodu 9.5, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho ponuka bude zo súťaže 
vylúčená.  

10 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

10.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 9.2 a 9.3 a neboli zo súťaže 
vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného v bode 10.2 a Prílohe č. 
5 tejto výzvy.  

10.2 Kritérium na hodnotenie ponúk je:  
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Kritérium Váha 

Cena spolu za predmet zákazky v eur s DPH 100% 

  

10.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ 
následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením v súlade so zákonom 
o VO.  

10.4 Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku súťaže uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote 
na predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 

10.5 Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky súťaže.  

10.6 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v 
súvislosti so zrušením súťaže a s účasťou na súťaži. 

11 ZRUŠENIE SÚŤAŽE 

11.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez uvedenia dôvodu. Informácia o zrušení bude 
zverejnená rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená. 

12 DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

12.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto súťaže nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie 
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 

12.2 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a 
chránené podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných ú13.1dajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.   

 

13 ĎAĽŠIE INFORMÁCIE 

13.1  Víťazný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarom kedykoľvek    

        počas  platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/151/2018   

        uzatvorenej medzi Ministerstvom práce,socialných vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvom   

        školstva,vedy, výskumu ašportu SR a Nadáciou Mojmír, a to osobami na to oprávnenými a poskytnúť im   

        všetku potrebnú súčinnosť. 

        Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu   

         SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby,  

        c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d)   

        Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení  

        zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  f) Orgán zabezpečujúci ochranu  

        finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými   

         právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
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II PRÍLOHY 

PRÍLOHA Č 1:  

OPIS PREDMETU SÚŤAŽE 
 

1. Názov predmetu zákazky 

Dodanie tovaru a služieb pre účastníkov  prezenčného vzdelávania          v rámci projektu z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom „Celoživotné  vzdelávane pre úspech na trhu práce“ 

NFP 312011F489 

2. Opis predmetu zákazky 

 

Celoživotné vzdelávanie na úspech na trhu práce 

 

Technické vlastnosti 
 

MJ 
 

 Cena bez 
DPH/1ks 

 

Cena spolu 
bez DPH 

 

Počet Ks 

01. Notebook ks   10 

02. Kancelársky balík ks   10 

03. Externé pamäte ks   10 

04. Projektor ks   3 

05. Prepínač slaidov ks   3 

06. Stojanové – prenosné plátna ks   3 

07. Informačné stojany ks   5 

08. Pomôcka na natáčanie videí ks   1 

09. Fotoaparát ks   1 

10. Tlačiareň ČB ks   1 

11. Kamera ks   1 

12. Páková rezačka ks   1 

13. Skartovačka ks   1 

 
 Spolu bez DPH  

Spolu s 20% DPH  

 

Technické vlastnosti 
 

Hodnota / charakteristika 

01. Notebook  

1.1. Processor: Hodnota benchmarku podľa PassMark - CPU Mark 
minimálne 7450 bodov 

1.2. Pamäť: minimálne 8 GB DDR4, minimálne 1voľný slot pre 
rozšírenie pamäte do 32GB 

1.3. Grafická karta: integrovaná + samostatne nezdiľaná s 1GB s min. výkonom 
3050 dobov v benchmarku PassMark - G3D Mark 

1.4. Pevný disk: 256 GB SSD NVMe M.2 SSD 

1.5. Audio: integrovaný  zvukový  adaptér  HDaudio, integrované 
reproduktory, integrovaný mikrofón, audio stereo vstup a 
výstup alebo kombinovaný port 
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1.6. Licencia OS: legalny, na profesionálne použitie s možnosťou pripojenia 
do domény a kompatibilný s aplikáciami obstarávateľa v 
Slovenskej lokalizácii 

1.7. Klávesnica integrovaná: SK, so samostatnou numerickou časťou a odolná voči 
poliatiu, podsvietená 

 

1.8. Myš integrovaná: Zariadenie TouchPad s vypínačom, podporuje dvojsmerné 
posúvanie, predvolene povolené ťuknutia a gestá, 
posúvanie dvomi prstami. 

1.9. Sieť: Ethernet 10/100/1000Mbps,Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 
acmožnosť konfigurácie s Modemom LTE 

1.10. Porty USB: minimálne 2 porty USB 3.1, 1x USB-C Thunderbolt 

1.11. Konektory: 1 x dokovací konektor (nie USB), 1 x HDMI, 

1.12. Zabezpečenie: TPM čip v.2.0, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, 
možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty; snímač odtlačkov 
prstov, Smart Card Reader. 

1.13. Web kamera: integrovaná kamera HD 720p 

1.14. Displej: 15.6 "LCD s LED podsvietením, matný sAntiglare 
technológiou, rozlíšenie 1920x1080p 

Min .15.6 "LCD s LED podsvietením, matný,   
rozlíšenie 1920x1080p 

1.15. Váha a výdrž batérie: Max. 1,80 kg, výdrž batérie do 14h. 

1.16. Certifikácie: ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TCO 5.0 

1.17. Vyhlásenie o zhode: vyžaduje sa orginál od výrobcu 

1.18. Záruka: minimálne 4-ročná záruka výrobcu v mieste inštalácie s 
odozvou nasledujúci pracovný deň overiteľná na stránkach 
výrobcu zadaním SN čísla 

02. Kancelársky balík  

2.1. MS Office 2016 pre podnikateľov alebo ekvivalent: Pri otváraní štandardných formátov zachováva presný 
formát a tvar textu a tabuliek. obsahuje: Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Outlook. 

2.2. Súčasťou balíka sú nasledovné aplikácie s podporou formátov: textový editor (*.doc, *.docx)tabuľkový editor (*.xls, *.xlsx) 
prezentačný editor (*.ppt, *pptx)mailový klient (*.pst, *.ost) 

03. Externé pamäte Min. USB 3.0 Externý disk 2.5" s kapacitou 1 TB 

04. Projektor Min.3LCD, XGA (1024×768), 4:3, Min  

3200lm, 10000:1, HDMI, 
VGA, USB, LAN, repro 2W 

4.1. Veľkosť projekcie: od 30 palcov - do 300 palcov 

4.2. Projekčná vzdialenosť širokouhlá/teleskopická: 1,8 m - 2,17 m ( 60 palec obrazovka) 

4.3. Prípojky: Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné), Zvukový 
vstup – cinch, Kompozitný vstup, Vstup HDMI, Vstup VGA, 
USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu APripojenie telefónu Smart 
Phone: Infraštruktúra/ad hoc 

4.4. Spotreba energie: max. 282 Watt, 

05. Prepínač slaidov 2,4 GHz, najlepší rozsah ovládania- kompatibilné s 
väčšinou prezentačných nástrojov- zabudovaný laserový 
ukazovateľ- zabudovaný RF prijímač- praktické a 
pohodlnéUSB prijímač k notebooku 

5.1. Základné špecifikácie: Prezentačné zariadenieTlačidlá: Doľava: o stranu 
vyššieDoprava: o stranu nižšieNahor: laserový 
ukazovateľNadol: čierna obrazovka 

06. Stojanové – prenosné plátna Manuálne projekčné prenosné plátno, 1:1, biele.  

Rozmery  min. 178x178cm. So stojanom. Napínací 
mechanizmus, nastaviteľná dĺžka plátna.  
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07. Informačné stojany rozmer: 320 × 1440 mmrozmer tabuľky (v × š): 375 × 265 
mm, prevedenie: , vkladacie obojstranné polia s 
plexisklom, vysúvanie nahor 

08. Pomôcka na natáčanie videí Audio mixer s držiakom pre mobilné zariadenia 

8.1. vstupné úrovne: 82 db @ 1 kHz, -30 dB 

8.2. vstupné skreslenie Menej ako 0,03% @ 1 kHz, -30 dB 

8.3. zisk 15db 

8.4. merač úrovne: -18 DB až +3 dB a krokoch 3 dB 

8.5. vstupy: Dva 1/8 "(3,5 mm) stereo / mikrofónové vstupyJeden mini 
XLR vstup pre mikrofón (mini-XLR na štandardný XLR 
kábel je priložený) 

 

8.6. Ovládacie gombíky: ovládanie hlasitosti, REC / PLAY spínač 

8.7. Rukovať: z hliníku 

09. Fotoaparát  

9.1. Objektív: Optický zoom / digitálny zoom: 50x,  
Ohnisková vzdialenosť: 4,3-215 mm / 24-1200 mm 
(prepočet na 35 mm) Optická stabilizácia, Režim makro 

9.2. Fotoaparát: Snímač: 1/2, 3" CMOS 

 efektívnych pixelov: 20  MP , Clona: F2 ,8-F8, 

9.3. Funkcie Funkcia rozpoznania tváre, Vyváženie bielej: Automaticky, 
denné svetlo, žiarivka, žiarovka, blesk, jeden stisk, 
nastavenia jedným stlačením, posun vyváženia bielej, 
Automatické monitorovanie jasu 

9.4. Pamäť: Min. 32GB karta 

9.5. Max. rozlíšenie: (foto / video): 20 Mpx, 5184 x 3888 bodov / 1920 x 1080 
bodov 

10. Tlačiareň ČB  

10.1. Technológia tlače: Laserová - čierno-biela 

10.2. Rýchlosť tlače, čierna (normálna, A4):. min. 38 str./min. 

10.3. Možnosti obojstrannej tlače Automatická (štandardne) 

10.4. Formáty papiera Formáty papieraZásobník 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 
(JIS), obálka B5, C5, DL, vlastné veľkosti, Zásobníky 2 a 3: 
A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), vlastné veľkosti médií 

10.5. Podporované typy médií Papier (obyčajný, ľahký, ťažký, kancelársky, farebný, 
hlavičkový, predtlačený, perforovaný, recyklovaný a drsný), 
obálky, štítky, priehľadné fólie 

10.6. Hmotnosť média (zásobník 1) Min. 60 až 175 g/m2 

10.7. Maximálna výstupná kapacita (hárky) min. 150 listov 

10.8. Odporúčaný mesačný objem / Pracovné využitie (mesačne, A4) Min. 4 000 strán / 80 000 strán 

10.9. certifikácia Na tlač cez mobilné aplikácie (z mobilných zariadení s 
podporou  min.  Android a iOS) 

10.10. Pripojenie1 Min. 1x USB 2.0, 1x sieťové rozhranie Gigabit 
Ethernet 10/100/1000T1x hostiteľský USB port 

11. Kamera Digitálna kamera – CMOS,  displej cca 2,9" LCD, 26,8 mm 
širokouhlý objektív, optický stabilizátor s päťosovým 
inteligentným aktívnym režimom, HDMI, WiFi, NFC 
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11.1. Dalsie vlastnosti: Rozlíš.videa: min. 1920x1080 / 50 snímkov 
Optický zoom: 30xMax.  
svetelnosť pri min. ohniskovej vzdialenosti f/1,8 

svetelnosť pri max. ohniskovej vzdialenosti f/4 

11.2. Pamäť Min. 64 GB karta 

12. Páková rezačka formát dokumentu A4, Dĺžka rezu min. 360 mm, Kapacita 
rezu min. 25 ks papiera, Prítlak papiera Manuálna, 
Obmedzovač papiera Áno 

13. Skartovačka  

13.1. Technické parametre: Listová kapacita (papier 70 g):  min. 8 listov  
 Veľkosť drtenia (mm): 4x50  

Bezpečnostná úroveň: DIN P-3  
Šírka dávkovača papiera (mm): min. 230mm 
Rýchlosť rezu min. 4,27 m/ min 

13.2. Objem odpovej nádoby Min. 15 l 
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PRÍLOHA Č 2   

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PODMIENOK ÚČASTI 
 

Obchodné meno: 

sídlo/miesto podnikania: 

IČO: 

Číslo súťaže: 

 

 

Uchádzač vyhlasuje, že: 

 

 
o uchádzač je oprávnený dodávať tovar 

 
o nie je zapísaný v registri osôb zo zákazom účasti na verejnom obstarávaní 

 
o súhlasí s podmienkami súťaže, ktoré verejný obstarávateľ určil v tejto Výzve č.12019 

 

 
 
 
 
 
 
 
Uchádzač ďalej vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Uchádzač si 
je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených v tomto 
vyhlásení, v zmysle podmienok súťaže vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
 
V......................... dňa...............    

 ................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

                                                           
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 

alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 
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PRÍLOHA Č. 3  
Číslo súťaže: 12019 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov  (ďalej len ,,Nariadenie“) 

a v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,,zákon č. 18/2018 Z.z.“) 

 
Podpísaná/podpísaný..........................(meno, priezvisko dotknutej osoby) (ďalej len ,,dotknutá osoba“) 

udeľujem týmto verejnému obstarávateľovi: Nadácia Mojmír, so sídlom Mojmírovce 919 ,951 15, IČO: 
37868721, Výpis z registra nadácií Ministerstva vnútra SR, reg.č. 203/Na-2002/676 , tel. 037 7798201,          
e-mail: iduran@kastielmojmirovce.sk (ďalej len ,,verejný obstarávateľ  

výslovný, bezvýhradný a slobodný súhlas 

 

 so spracúvaním mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené v dokumentoch/dokladoch, ktoré tvoria obsah 

ponuky a ktoré boli predložené zo strany uchádzača .......................  (obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača) 

(ďalej len ,,uchádzač“) verejnému obstarávateľovi v súťaži, číslo súťaže: 12019 na predmet zákazky pod 

názvom:  Dodanie tovaru a služieb pre účastníkov  prezenčného vzdelávania v rámci projektu z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom „Celoživotné  vzdelávane pre úspech na trhu práce“ NFP 

312011F489 za účelom vyhodnotenia predloženej ponuky verejným obstarávateľom a následnej 

kontroly, a to po dobu trvania účelu ich spracúvania. Verejný obstarávateľ je povinný uchovávať 

dokumenty/doklady, ktoré boli predložené uchádzačom v prieskume trhu po dobu 10 rokov odo dňa 

odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk / Rozhodnutia o zrušení súťaže.  

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, a to informovaním verejného obstarávateľa na vyššie 
uvedenú e-mailovú adresu verejného obstarávateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Práva dotknutej osoby sú vymedzené najmä v kapitole III  Nariadenia a v §§ 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z.. 
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje podľa článku  5 Nariadenia a  § 9 
zákona č.18/2018 Z. z.. 
  
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že verejný obstarávateľ splnil oznamovaciu povinnosť 

v súlade s článkom 13 Nariadenia a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.. 

 

V......................... dňa...............     ................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

V......................... dňa...............      ................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 
podpis1 

                                                           
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 

alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 
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PRÍLOHA Č 4  
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY UCHÁDZAČOV 

(vypĺňa sa v prípade ak uchádzači vytvoria skupinu uchádzačov) 

Číslo súťaže:  

 

1. Podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 
predloženia ponuky v súťaži na predmet zákazky „..........................................“ a predkladáme spoločnú 
ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

.................... 

.................... 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, 
aby Zmluva bola uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a splnomocneným zástupcom skupiny 
uchádzačov, ktorým je   ............................ 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 
vyhlásení v zmysle Podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú 
verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. 

 

V......................... dňa............... 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

                                                           
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 

alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 

*Ak nevytvárate skupinu uchádzačov, tento doklad nepredkladáte. 
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PRÍLOHA Č 5   

SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY 

 

 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli zo súťaže 

vylúčené. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: Cena spolu za predmet 

zákazky v eur s DPH. 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu v eur s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa 

zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov. 

Uchádzač ponúkanú cenu uvedie do Prílohy zmluvy č.1 Cenové špecifikácie, ktorý je súčasťou  podmienok 

tejto výzvy.  

 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. 

 Cena musí byť stanovená v mene EUR, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 
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PRÍLOHA Č 6   

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU  

(ďalej len zmluva) 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl.  z .č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník  a § 3 ods. 2 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

    Kupujúci : Nadácia Mojmír 

       Mojmírovce 919 ,951 15 

        Zastúpený: Ing. Igor Ďuran – správca nadácie 

        IČO:    37868721                

     DIČ:    2021693894      

        Bankové spojenie: UniCredit Bank 

          IBAN: SK03 1111 0000 0014 8901 0005 

          Kupujúci nie je platcom DPH. 

                        (ďalej len „Kupujúci“) 

 

Predávajúci :  

                        Sídlo:   
             Konateľ:  

             IČO:  

             IČ DPH :  

             DIČ:  

             Bankové spojenie:  

             IBAN:      

e-mail:         
    Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  

            Predávajúci je platcom DPH. 

              (ďalej len „Predávajúci“) 

 

 

 

 

II. 

Preambula 
 

1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy uplatnil verejné obstarávanie –  podľa § 117 

zákona o verejnom obstarávaní  č. 343/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov medzi 

zmluvnými stranami, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

mailto:e-mail-design@coopservis.sk
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III. 

Predmet zmluvy a termín dodania 
 

1. Predmetom zmluvy je „ Dodanie tovaru a služieb pre účastníkov  prezenčného vzdelávania “. 

Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy sa nachádza v prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky.  
 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať  predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy v predpísanom 

množstve a podľa požadovanej špecifikácie a v štandardnej kvalite  zodpovedajúcej všetkým 

technickým normám SR. Kupujúci sa zaväzuje tento predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú cenu podľa článku IV. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.    

 

3. Lehota dodania predmetu zmluvy je do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

4. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy dopraviť a namontovať do miesta realizácie:  

 

5. Spolu s predmetom zmluvy budú  kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :  

- daňový doklad 

- záručný  list 

- dodací list alebo preberací protokol. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu zmluvné strany 

prostredníctvom svojich poverených zástupcov dodacie listy alebo preberacie protokoly, ktoré 

budú prílohou daňového dokladu. 

 

6. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho – servisným technikom  a 

prevzatie zástupcom kupujúceho – riaditeľom organizácie, v mieste realizácie v termíne na základe 

dohody. Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho (faxom, alebo mailom) o pripravenosti 

predmetu zmluvy k odovzdaniu - prevzatiu minimálne 2 pracovné  dni vopred.  

 

7. Predmet zmluvy uvedený v čl. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním dodacieho 

listu alebo preberacieho protokolu zástupcom kupujúceho. Na dodacom liste je predávajúci povinný 

uviesť výrobné číslo dodávaného predmetu zmluvy (identifikačné znaky) a jeho jednotkovú cenu.  

 

8.  Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať používateľovi všetky doklady  

nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v ods. 5. 

 

9.  Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy dodávaný v rámci tejto zmluvy je doteraz  nepoužívaný 

a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými ich výrobcom, 

tovar je nový, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych materiálov.  
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IV. 

Kúpna cena 
 

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou  zmluvných strán v zmysle zákona NR SR                              č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto: 

                          .................................................      s DPH 
 

            Slovom :          ..................................................      s DPH     
 

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.  

         

3. Kúpna cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) predávajúceho, ktorá bude 

kupujúcemu odovzdaná súčasne s predmetom zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti 

daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť dodací list alebo preberací 

protokol. Lehota splatnosti faktúry je do 14 dní odo dňa jej doručenia.  Pre účely tejto zmluvy sa 

za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet 

predávajúceho. 

 

4. V kúpnej cene je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru v zmysle čl. III. ods. 4, montáž dodávaného 

predmetu zmluvy,  likvidácia obalov a  zaškolenie obsluhy. 

 

V. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Kúpnu cenu je možné meniť výlučne len na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich 

zo všeobecne záväzných právnych noriem SR, a to formou dodatku odsúhlaseného oboma 

zmluvnými stranami.  

VI. 

Možnosť odmietnuť prebratie predmetu zmluvy 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 

špecifikácie určenej objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

VII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou,  tovar má vady. Za vady tovaru sa 

považuje aj dodanie iného tovaru, ako určuje táto zmluva, čo zakladá pre kupujúceho dôvod na 

odstúpenie od zmluvy. 

2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak  dodaný predmet zmluvy  nemá tie isté funkčné vlastnosti, 

ktoré špecifikoval v súťažných podkladoch, ak  má právne vady alebo ak nie je tovar dodaný 

v termíne podľa čl. III ods. 3.  tejto zmluvy. 

3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy,  pričom 

obidve zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté pred odstúpením od tejto zmluvy. 
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VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 Predávajúci je povinný : 

1. Dodať predmet zmluvy kupujúcemu riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve, 

v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite kupujúcemu na základe dohody, čo potvrdí 

preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

2. Predmet zmluvy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto tovar   

v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu. 

1. Kupujúci je povinný:  

1. Zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu a prevziať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou. 

 

IX. 

Zmluvné pokuty 
 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné 

pokuty: 
 

a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený žiadať  pokutu 

vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej 

pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 
 

b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z omeškania 

vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

 

X. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia  

2. a podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu. 

 

XI. 

 Záruka 
 

1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka 48 mesiacov ak nie je uvedené inak v prílohe.   

                                                                     

XII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa  dohodli  na  tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa  

riadi ustanoveniami  Obchodného zákonníka, nakoľko  ide o vzťah  subjektov, ktorý  spadá pod 

vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného  zákonníka. 
 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných   dodatkov   

za  podmienok ustanovených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom  obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci    

tri a predávajúci jedno vyhotovenie. 
 

4. Zmluva   nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  zmluvnými   stranami a  účinnosť   dňom  

nasledujúcim  po dni  jej  zverejnenia  v zmysle platných zákonov. 
 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. do doby dodania celkového predmetu zmluvy a vzájomného 

vysporiadania záväzkov. 

 

6. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarom kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

OPĽZ/151/2018 uzatvorenej medzi Ministerstvom práce,socialných vecí a rodiny SR v zastúpení 

Ministertvom školstva,vedy, výskumu a športu SR a Nadáciou Mojmír, a to osobami na to 

oprávnenými a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
       Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu   

         SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby,  

         c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d)   

        Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení  

        zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  f) Orgán zabezpečujúci ochranu  

        finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými   

         právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

7. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej  

sa stal víťazom. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že  sa so zmluvou  oboznámili a  s  jej obsahom  súhlasia, na  

znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:                                                                                    

Cenová špecifikácia predmetu zákazky - príloha č. 1 

Technická špecifikácia predmetu zákazky - príloha č. 2 

 

 

      V .....................................................    V ............, dňa    ..............................         

                                 

 

 

 

 

________________________________                        ________________________________                                                                                                 

               

                   (predávajúci)                                                                      (kupujúci) 
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Príloha č.  1  Cenová špecifikácia 

 
Technické 

vlastnosti 

 

Názov tovaru 

 
ks 

 
cena/ks bez 

DPH 
cena/ks s  DPH 

 
cena splu bez 

DPH 

 

cena splu s DPH 
 

01. Notebook  
10 

    

02. Kancelársky 

balík  

10 

 
 

 
 

03. Externé 

pamäte  
10 

 
 

 
 

04. Projektor  
3 

    

05. Prepínač 

slaidov  

3 

 

 

 

 

06. Stojanové – 

prenosné plátna  
3 

 
 

 
 

07. Informačné 

stojany 
 

5 

 

 

 

 

08. Pomôcka na 

natáčanie videí 
 1 

 
 

 
 

09. Fotoaparát  
1 

    

10. Tlačiareň 

ČB 
 

1 
    

11. Kamera  
1 

    

12. Páková 

rezačka 
 

1 
    

13. Skartovačka  1 
    

SPOLU BEZ DPH    

SPOLU s DPH 20%    

 

 

 

 

  



 

21 
 
 

Príloha č.  2  Technická špecifikácia 

 

Technické vlastnosti 
 

Hodnota / charakteristika 

01. Notebook  

1.1. Processor:  

1.2. Pamäť:  

1.3. Grafická karta:  

1.4. Pevný disk:  

1.5. Audio:  

1.6. Licencia OS:  

1.7. Klávesnica integrovaná:  

 

1.8. Myš integrovaná:  

1.9. Sieť:  

1.10. Porty USB:  

1.11. Konektory:  

1.12. Zabezpečenie:  

1.13. Web kamera:  

1.14. Displej: 15.6 "LCD s LED podsvietením, matný 
sAntiglare technológiou, rozlíšenie 1920x1080p 

 

1.15. Váha a výdrž batérie:  

1.16. Certifikácie:  

1.17. Vyhlásenie o zhode:  

1.18. Záruka:  

02. Kancelársky balík  

2.1. MS Office 2016 pre podnikateľov alebo ekvivalent:  

2.2. Súčasťou balíka sú nasledovné aplikácie s podporou formátov:  

03. Externé pamäte  

04. Projektor  

4.1. Veľkosť projekcie:  

4.2. Projekčná vzdialenosť širokouhlá/teleskopická:  
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4.3. Prípojky:  

4.4. Spotreba energie:  

05. Prepínač slaidov  

5.1. Základné špecifikácie:  

06. Stojanové – prenosné plátna  

07. Informačné stojany  

08. Pomôcka na natáčanie videí  

8.1. vstupné úrovne:  

8.2. vstupné skreslenie  

8.3. zisk  

8.4. merač úrovne:  

8.5. vstupy:  

 

8.6. Ovládacie gombíky:  

8.7. Rukovať:  

09. Fotoaparát  

9.1. Objektív:  

9.2. Fotoaparát:  

9.3. Funkcie  

9.4. Pamäť:  

9.5. Max. rozlíšenie:  

10. Tlačiareň ČB  

10.1. Technológia tlače:  

10.2. Rýchlosť tlače, čierna (normálna, A4):.  

10.3. Možnosti obojstrannej tlače  

10.4. Formáty papiera  
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10.5. Podporované typy médií  

10.6. Hmotnosť média (zásobník 1)  

10.7. Maximálna výstupná kapacita (hárky)  

10.8. Odporúčaný mesačný objem / Pracovné využitie (mesačne, 
A4) 

 

10.9. certifikácia  

10.10. Pripojenie1  

11. Kamera  

11.1. Dalsie vlastnosti:  

11.2. Pamäť  

12. Páková rezačka  

13. Skartovačka  

13.1. Technické parametre:  

13.2. Objem odpovej nádoby  

 

 
 

 

 

 

  

  

 


