
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES 

        Nám.  sv.  Františka č. 8, 842 62  B r a t i s l a v a  
 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ZVO) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
IČO:               00 603 520 
DIČ:               20 20 91 91 64 
Sídlo organizácie:  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62  Bratislava 4 
Štatutárny orgán:  Dana Čahojová, starostka 
 

2. Názov predmetu zákazky: „Interaktívne podlahy pre materské školy.“ 

3. CPV: Hlavný predmet: hlavný slovník: 38652120-7 - Videoprojektory 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 31 980,-  

 
5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je dodanie montáž a doprava 11 kusov interaktívnych podláh do materských škôl 
v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  

Technická špecifikácia podlahy: 

Všeobecné požiadavky: 

   Interaktívne premietacie zariadenie obsahujúce v jednom uzavretom kryte všetky prvky 
potrebné na prevádzku zariadenia vrátane snímača pohybu, projektora a počítača. Na 
správnu funkčnosť zariadenia nie je potrebné pripájať ďalšie periférne zariadenia. 

   Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené používať pohyblivé časti a zrkadlá, ktoré tiež 
zhoršujú parametre premietaného obrazu (detail premietania a jas). 

   Zariadenie určené na zavesenie na strop. 
   Technológia ovládania, ktorá eliminuje vplyv tieňa na používanie. 
   Dynamické prispôsobovanie sa svetelným podmienkam v miestnosti. 
   Ovládanie systému pomocou pohybu končatín, myškou, klávesnicou a interaktívnym perom. 
   Plný prístup na internet cez internetový prehliadač a aplikáciu YouTube. 

Špecifikácia interaktívnej podlahy:  

   CE vyhlásenie o zhode interaktívnej podlahy vydané na základe správy o testoch vykona-
ných v akreditovanom výskumnom laboratóriu zaradenom do zoznamu Európskych notifi-
kovaných osôb (záruka bezpečnosti). 

    Set najmenej 50 interaktívnych aplikácií pre prácu s deťmi zahrnutých v základnom softvé-
rovom balíku. Detailný popis požadovaných aplikácií: 

o POHYB: šport, pohybové činnosti, najmenšie deti, dobrodružstvo, aktívne plochy 



o PERO: 2 hry, dôležitá multifunkčná aplikácia Tux paint 
o MYSLENIE: šípky, mapovanie, programovanie, puzzle, stolné hry, triedenie 
o VZDELÁVANIE: príroda, ABC-kniha, ekológia, hudba, matematika 

 
    Balenie s obsahom minimálne 1 interaktívneho pera kompatibilného so zariadením 

a balíkom aplikácií, ktoré umožňujú kreslenie/písanie pomocou interaktívneho pera. 

    Zabezpečenie prístupu k otvoreným internetovým zdrojom pomocou minimálne 2 interneto-
vých aplikácií ako Firefox, YouTube a pod. 

    Zabudovaný režim počítačovej myši v dodávanom diaľkovom ovládači. 

    Zabudovaný systém pre automatickú kalibráciu snímača pohybu zariadenia v závislosti od 
premenlivých vonkajších svetelných podmienok. 

    Možnosť spravovania zariadenia vrátane obsluhy rozhrania, zapínania, vypínania a výberu 
hier pomocou dodaného diaľkového ovládača alebo pomocou interakcie užívateľa so zobra-
zeným obrazom. 

    Možnosť ovládania hier a aplikácií len prostredníctvom interakcie tela užívateľa bez použi-
tia ďalších senzorov, markerov a periférnych zariadení. 

    Plná funkčnosť zariadenia na akomkoľvek povrchu bez potreby rozkladania špeciálne vy-
hradených kobercov/podložiek. 

    Správna prevádzka zariadenia v miestnostiach s výškou stropu 2,5 až 5 metrov. 

    Vstavaný stereo zvuk (2 reproduktory s celkovým výkonom najmenej 20 W). 

    MiniJack na externý stereo 2.1 zvukový systém (2 reproduktory + subwoofer). 

    Možnosť pripojenia zariadenia na internet cez káblovú sieť, Wi-Fi sieť alebo GSM modem. 

    Možnosť aktualizácie a inštalácie nových herných balíčkov pomocou externého pamäťového 
zariadenia (USB flash disk). 

    Možnosť vzdialeného prihlásenia sa do zariadenia za účelom vykonania servisných úkonov. 

    Štandardné napájanie 230 V bez potreby ďalších dodatočných elektrických vedení. 
 

Súhrnný balík interaktívnej podlahy: 

    Zabudovaný snímač pohybu. 
    Jedno interaktívne pero s aplikáciami na kreslenie a vyfarbovanie. 
    Vstavaný projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou s jasom najmenej 3200 ANSI lúme-

nov a životnosťou lampy najmenej 2000 hodín, v ekomóde 10000 hodín . Kontrast 13000:1 
a SVGA rozlíšenie. 

    Vstavaný počítač s dostatočne výkonným procesorom AMD 3.5GHz 64-bit, 4GB RAM 
DDR4, 120GB SSD alebo ekvivalentom na plynulý chod systému a s operačným systémom 
Linux alebo ekvivalentom. 

    Súprava interaktívnych hier a vzdelávacích aplikácií. 
    Dva kusy diaľkového ovládača. 
    Vstavaný port USB (minimálne jeden). 
    Vstavaný VGA vstup. 
    Vstavaný LAN vstup (RJ-45). 
    Stereo zvuk 2.1. 
    Vstavaný audio konektor (MiniJack Stereo 2.1). 
    Pevný disk SSD s minimálnou kapacitou 120 GB. 
    Wi-Fi modul pripravený na pripojenie. 
    Napájací kábel. 
    Stropný držiak. 
    Používateľská príručka. 
    Záručný list. 

 



Tabuľka č. 1: 
 Miesto dodania  Počet kusov 

faktúra č. 1 MŠ Pod Rovnicami 1 interaktívna podlaha 1 
faktúra č. 2 MŠ Adámiho 11 interaktívna podlaha 1 
faktúra č. 3 MŠ Kolískova 14 interaktívna podlaha 1 
faktúra č. 4 MŠ Borská 4 interaktívna podlaha 2 
faktúra č. 5 MŠ Majerníkova 11 interaktívna podlaha 2 
faktúra č. 6 MŠ Suchohradská 3 interaktívna podlaha 1 
faktúra č. 7 MŠ Ľudovíta Fullu 12 interaktívna podlaha 2 
faktúra č. 8 MŠ Majerníkova 60 interaktívna podlaha 1 
 
Osobitné požiadavky na plnenie:  

Pre každú MŠ požadujeme osobitnú faktúru, pričom faktúra bude vystavená na mestskú časť Bratisla-
va–Karlova Ves a na faktúre bude uvedené pre ktorú MŠ je určená. Splatnosť každej faktúry bude 30 
dní. 

Záručná doba zariadení  je minimálne 24 mesiacov  s odozvou nasledujúci pracovný deň. Cena zahŕňa 
aj dopravu na miesta plnenia stanovené objednávateľom vrátane dopravných nákladov na servis počas 
trvania záručnej doby. 

V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať objednávke, alebo ak sa vada tovaru zistí až po jeho 
prevzatí je Dodávateľ povinný doručiť Objednávateľovi tovar bez závad. 

 

6.  Obhliadka:  neuplatňuje sa 

 
7. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Názov:              Materské školy mestská časť Bratislava-Karlova Ves  

Adresa: MŠ Adámiho 11, MŠ Borská 4, MŠ Majerníkova 11, MŠ Ľudovíta Fullu 12, MŠ Pod 
Rovnicami 1, MŠ Suchohradská 3, MŠ Majerníkova 60 

kontaktné miesto:  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4 
Kontaktná osoba:  Viera Kaštílová Tonková, Tel.: 0940 634 189, email: viera.kastilova@karlovaves.sk

  

8. Lehota dodania predmetu zákazky:  dodanie a montáž tovaru do 15.2.2022 

Budova MŠ Kolískova je momentálne v rekonštrukcii, ktorá bude ukončená v lete 2022. Zariadenie 
pre túto MŠ bude dodané do MŠ Majerníkova 60 a montáž prebehne na základe čiastkovej objednávky 
po ukončení rekonštrukcie budovy.  

9. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:  

Zákazku je nie je možné deliť na časti. Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  

10. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:  

Cena predmetu zákazky bude určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, ktorou sa  vykonáva 
zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú zahrnuté všetky navýšenia tejto 
ceny, zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH. 



Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

 

11. Podmienky financovania:  

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet 
zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a na základe faktúry 
vystavenej zhotoviteľom (ktorá bude spĺňať všetky náležitosti podľa zmluvy). Cenu za službu sa 
verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo 
dňa jej doručenia. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný 
obstarávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry 
začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné 
zákonné náležitosti.  

 

12. Typ zmluvy: Objednávka  

 
13. Požadované doklady: 

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky 
účasti musí uchádzač v ponuke predložiť: 
13.1 čestné vyhlásenie podľa priloženej prílohy č. 2 

13.2  Uchádzač musí mať oprávnenie k podnikaniu v požadovanej činnosti. Túto skutočnosť si verej-
ný obstarávateľ sám overí náhľadom do registra právnických osôb. K preukázaniu tejto pod-
mienky uchádzač predloží: Základné údaje o uchádzačovi: obchodný názov a sídlo uchádzača, 
alebo miesto podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo 
účtu, kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu.  

 
14.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej  spôsobilosti:  

Neuplatňuje sa 
 
15. Obsah cenovej ponuky:    

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v 
slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať:  

 Cenová ponuka v rozsahu priloženej prílohy č. 1 (návrh na plnenie kritérií) 
 Čestné vyhlásenie (príloha č. 2) 
 Základné údaje o uchádzačovi  

 



16. Lehota na predkladanie cenových ponúk:   

Ponuku je možné zaslať emailom na adresu viera.kastilova@karlovaves.sk v lehote najneskôr do 
03.01.2022 do 11:00 hod.  
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhod-
nocovania.  

 
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, 
resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH). 

 
18. Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 

V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo a ostatnými súvisiacimi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v 
súťažných podkladoch vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent 
s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami. 

 

19. Vylúčenie uchádzača: 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku 
z procesu obstarávania, ak: 

 Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 
 uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

 uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil 
falšované alebo pozmenené doklady, 

 cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 
obstarávanej komodity, 

 ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  
 uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou 

časťou Bratislava-Karlova Ves dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 
 

 

20. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.  
 

21.  Použitie elektronickej aukcie:   Nie 

22.  Doplňujúce informácie:   

 Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 



 Pokiaľ bude cenová ponuka s najnižšou cenou v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na 
predloženie ponuky, s uchádzačovi nebude zaslaná objednávka a bude oslovený uchádzač, ktorého 
ponuka sa umiestnila ako ďalšia v poradí v súťaži. 

 V súlade so zákonom 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. nie je možné podať námietku proti 
zákazkám s nízkou hodnotou.  

 
23.  Dôvody možného zrušenia obstarávania: 

 Nebola predložená žiadna ponuka, 
 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky, 
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 

Mestská časť si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 
obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 20.12.2021           
 

Dana Čahojová 
                            starostka  


