
 

 

Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 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 – knižný skener  
 
2. Opis predmetu zákazky: 

Názov pomôcky: 

knižný skener e-scen Open System A3++ alebo ekvivalent 
 

Popis k pomôcky: 
 

Optické rozlíšenie 

- 400 x 400 dpi 

- Až 600 dpi interpolované 

 

Výstup hlbka 

24-bit pre RGb 

8-bit pre odtene šedel 

Bit pre B/W 

 

Predloha 

- A3++ (400mmx560 mm) 

 

Typy súborov pre vstup 

- jednotlivé stránky – TIFF, JPEG, JP2 a PDF 

- viacstránkový súbor – TIFF, PDF  

- OCR výstup pre vyhľadávanie v texte 

 

Osvetlenie 

- LED neagresívne osvetlenie riadené softwaro 

 

Technická špecifikacia 

- max. formát 560 x 400 mm 

- rozlíšenie  600 DPI 

- i2S kamera: USB 3.0 s CCD  snimačom 

- auto-fokus 

- náhľad v reálnom čase 

- automatická detekcia stránky 



 

 

- kalibrácia automatická alebo manuálna 

- Štart skenovanie: dotykový displej, pedálový spínač, časovač, automatická detekcia 

- Nastaviteľné rámčeky pre oblasť skenovania 

- Vložené funkcie spracovania obrázkov: separácia stránok, zoom, kontrast 

- Ďalšie možnosti spracovania: obnova, maskovanie prstov, korekcia zakrivenia 

- K dispozícii možnosť voľby konfigurácie: samoobslužný alebo produkčný 

- Správa prístupových práv prihlásenia 

- Možnosť pripojenia k tlačiarňam, platobným systémom, možnosť čítačky kariet 

- Ovládače: Twain, API 

- Vyrobené z recyklovateľných materiálov 

- Mód ENERGY STAR  (pre úsporu energie) 

Ovládanie skeneru 
- Dotyková 16 palcová obrazovka (intuitívne ovládanie) 

- Automatický režim (režim opakovania) 

- Nožný spínač (voliteľné) 

- Klávesové skratky 

Výstup  
- Gigabit Ethernet (FTP, sieť alebo e-mail) 

- USB 

- Tlačiareň (postskript 2 alebo postskript 3, do siete alebo sieťovým káblom) 

Vylepšenie výsledného procesu (postprocessing) 
- Vylepšenie kvality obrazu (vylepší celkový dojem obrazu, hlavne pre farby) 

- Odstránenie ľudských prstov (odstránenie končekov prstov z výsledného obrazu) 

- Odstránenie zošikmenia (vyrovnávanie zošikmenia naskenovanej predlohy) 

- Vylepšenie detailov (zaostrenie písmen textu) 

- Vylepšenie kontrastu (vyčistenie pozadia strán, vybelenie) 

- Prispôsobenie úrovní (automatické vylepšenie histogramu obrazu) 

Rozmery: 100 cm (š) x 79 cm (h) x 145 cm (v) 
 
Počet kusov: 1 

Predpokladaná hodnota: 11 300,00 EUR bez DPH 

 
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 23.11.2017   do  10.00 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. 

 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z 
iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej 
Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a 
cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný 
pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z.. 
 
 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.  

 


