
 

 

Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                        +421 267295269 

Kontaktná osoba:      Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

Názov predmetu zákazky:  Zabezpečenie technického 
vybavenia pre študentov so špecifickými potrebami  

2. Opis predmetu zákazky: 
 

         Predmet zákazky  je rozdelený na nasledovné časti:: 

Časť 1.  SCANOVACIE PERO 

Názov pomôcky: 

Pero Info Scan 3 

Popis k pomôcky: 

Pero Info Scan 3 okamžite rozpozná a uloží viac ako 500 strán textu alebo 

skenuje priamo do ľubovoľnej aplikácie s operačným systémom Windows. 

Pomocou novej klávesnice na obrazovke môžete upraviť alebo pridať svoj 

vlastný text. Toto pero rozpozná angličtinu, francúzštinu, nemčinu, španielčinu 

a portugalčinu. Zobraziť uložené informácie je možné na integrovanom LCD 

displeji. Dáta sa dajú ľahko prenášať do ľubovoľného počítača, PDA alebo 

smartfónu cez štandardné USB alebo infračervené pripojenie. Pero - info scan 3 

skenuje a rozpoznáva tlačený text v širokej škále typov a veľkostí písma (6-22 
bodov až po 8mm) a v rôznych farbách na kontrastnom pozadí. 

Využitie pomôcky vo vyučovacom procese: 
Pomôcka slúži ako asistenčná technológia úzkej skupine evidovaných študentov 
so špecifickými potrebami, s diagnozou dyslexie, dysgrafie, syndróm ADHD 

(poruchy pozornosti), študentov s poruchami zraku, poruchami sluchu, 

postihnutím horných končatín. Následne umožňuje študentom pracovať 
variabilnejšie s textovým materiálom v elektronickej podobe. 

Počet kusov:  10 

Predpokladaná hodnota zákazky časti 1 :  2 390,00  € bez DPH. 
 
 

Časť 2.    ELEKTRONICKÁ LUPA 

Názov pomôcky: 
Zoomax Maxi 7HD - elektronická čítacia lupa prenosná 

Popis pomôckv: 



 

 

Výkonná zobrazovacia jednotka zobrazuje kvalitný obraz v rozlíšení HD a 

rýchle prekresľovanie snímaného obrazu. Umožňuje snímať predlohu od 6,5cm 

do vzdialenosti 500cm, zväčšenie je závislé od  

veľkosti objektu. 

Zväčšenie je od 2x až 16x plynulo nastaviteľné. Displej o veľkosti 7“ zaručuje 

dokonalý prehľad o čítanom texte a jeho orientácii. Pri rôznych poruchách 

zraku je dobré si nastaviť 
 

kontrast jednotlivých farebných podkladov a písmen, dá sa nastaviť až 12 farebných 

kontrastov. Lupa sa dá pohodlne prepojiť s domácim televízorom cez rozhranie HDMI, ktoré 

umožňuje kvalitný video výstup v normách PAL aNTSC. Medzi ďalšie funkcie patrí 

zmrazenie obrazu s možnosťou editácie. 

Využitie pomôcky vo vyučovacom procese: 

Pomôcka slúži skupine študentov so slabozrakým postihnutím, ktorí pre svoje zdravotné 

znevýhodnenie nedokážu čítať text v štandardnej veľkosti písma. Použitím pomôcky majú 

možnosť si čítanú predlohu zväčšiť podľa vlastnej potreby. Pomôcka je určená výhradne pre 

študentov so zrakovým postihnutím. 

Počet kusov: 5 

Predpokladaná hodnota zákazky časti 2:  4 500,00  € bez DPH. 
 

 Časť 3.  KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 

Názov pomôcky: 

DOMONO PRO - komunikačný systém 

Popis pomôcky: 

Systém sa skladá z dvoch zariadení, vysielača a prijímača, ktoré sú vybavené dvomi 

mikrofónmi. Zvuky sú prijímané prostredníctvom vysielača alebo prijímača. Zariadenia 

ponúkajú kvalitné digitálne spracovanie zvukov cez šifrované bezdrôtové spojenie do 

prijímača. Prijímač zosilňuje zvuk, ktorý následne prenáša do slúchadiel. 

Využitie na vyučovacom procese: 

Pomôcku využívajú len študenti so sluchovým postihnutím. Najefektívnejšie využitie v 

rámci školy sú prednášky, kedy je prednášajúci na opačnej strane triedy alebo miestnosti, s 

Domino Pro budete študent počuť priamo jasne a zrozumiteľne. 

Počet kusov: 4 

Predpokladaná hodnota zákazky časti 3:  3 600,00  € bez DPH. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
           Časť 4 Diktafón 

Využitie pomôcky: 

Pomôcku vyžívajú študenti na vyhotovenie zvukových záznamov na prednáškach. Využitie slúži 

pre študentov s poruchami zraku, s poruchami sluchu (následne tlmočené zo záznamu do 

posunkového jazyka), študentov s poruchami horných končatín, študentov s dlhodobo 

nepriaznivým zdravotným stavom či poruchami učenia a iným podľa klasifikácie 

špecifických potrieb. 

 

Počet kusov: 6 

Predpokladaná hodnota zákazky časti 4:  600,00  € bez DPH. 
 

Predpokladaná hodnota zákazky celkom:  11 090,00  € bez DPH. 
 
Ponuka musí byť spracovaná minimálne  na jednu časť predmetu zákazky. 
 
Plnenie zákazky bude priebežne podľa objednávok do 31.05.2016. 

 
3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom  v eurách. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                           852 35 Bratislava 5 
                                  do 26.11.2015   do   09.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 
Miesta dodania:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,  

                                852 35 Bratislava. 

5. Podmienky účasti uchádzačov:  

6. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať: 

 cena jednotková bez DPH  a s DPH, 

cena       celková za predpokladané množstvo  bez DPH  a s DPH 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby realizácie predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny. 

Dopravné náklady. 

Uchádzač , ktorý nie je platcom DPH oznámi  v ponuke. 

 Lehota dodania:   po vystavení objednávky.  

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 



 

 

V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ  umožňuje ekvivalentné špecifikácie.  

 


