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 Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

 Vypisujeme verejné obstarávanie na dodanie tovarov a služieb v zmysle §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 

Z.z. v znení neskorších predpisov. Jedná sa o tovary v nasledovných špecifikáciách: 

 

- Veľkoformátová farebná tlačiareň, minimálny formát A0, minimálna šírka papiera 900 mm,  

s podávačom pre rolku papiera, možnosť prepojenia a spolupráce s veľkoformátovým skenerom. 

- Veľkoformátový skener, minimálny formát A0, minimálna šírka papiera 900 mm, s priebežným 

skenerom pre dlhšie formáty,  možnosť prepojenia a spolupráce s veľkoformátovou tlačiarňou.  

- Reprografický stojan pre praktické umiestnenie skeneru a tlačiarne s ovládacím LCD displejom 

(dotykovým) a s kontrolérom.  

- Farebné laserové multifunkčné zariadenie, minimálny formát tlače a skenovania A3, so 

zásobníkmi na papier a s možnosťou obojstrannej tlače, rýchlosť tlače minimálne 20 strán za 

minútu.   

- Software pre praktické a funkčné prepojenie veľkoformátovej tlačiarne s veľkoformátovým 

skenerom tak, aby bolo možné ovládanie aj prostredníctvom multifunkčného dotykového LCD 

displeja.   

- Kresliaci CAD software pre vyhotovovanie konštrukčných výkresov, minimálne verzia platná 

pre rok 2014, s prostredím a podporou pre slovenský prípadne český jazyk. Požiadavka: aby bola 

verzia vhodná aj pre projektovanie, skresľovanie  stavieb. 

- Orezávač papiera, formát minimálne A1, dĺžka rezu minimálne 910 mm, sila reznej vrstvy 

minimálne 0,7mm 

- Termoväzba, formát A4, kapacita viazania  minimálne 300 listov 

- Kancelárske kreslo, počet kusov 3, minimálna nosnosť 120 kg, kovový kríž, podrúčky, textilno-

sieťový poťah 

- Hrebeňová väzba, formát A4, minimálna kapacita 200 listov, mechanický systém 

- Kliešte na drôt, počet kusov 2, samo otváranie, kalené ostrie, sprevodované 

- Kliešte na plech, počet kusov 2, samo otváranie, kalené ostrie, sprevodované 

- Kancelárske kreslo, počet kusov 2, bez podrúčky, látkový poťah 

- Lepiaca pištoľ na plastové tyčinky, elektronická regulácia teploty, hmotnosť max. 500g 
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- Regál policový, kovová konštrukcia, police plechové, rozmer minimálne 2000 x 800 x 400, počet 

políc 5, nosnosť police minimálne 150 kg 

- Polohovateľný stôl, plynule výškovo nastaviteľný, pracovná plocha naklápanie do 20 stupňov, 

rozmer  750 x 650 

- Stroj na rezanie fólie na kotúče, minimálna šírka balíka fólie 700 mm, šírka kotúčov 7-10 cm, 

počet kotúčov 7-10 ks.                             

- Stroj na sekanie fólie na čečinu, minimálna dĺžka nasekaného pásu 200 m, šírka sekania 10 cm, 

počet sekacích dráh 2 súčasne, zlepovanie 2 pások prítlakom súčasne.    

- Stroj na ťahanie čečiny, minimálna dĺžka prútu 4,5 m, automatické vypínanie na začiatku a na 

konci úkonu, minimálny počet dráh ťahania 2 súčasne                           

- Stroj na sekanie vetvičiek, voliteľná dĺžka sekania, ovládací nožný pedál na 1 cyklus, práca 

v sede.      

- Stroj na ťahanie girlánd, minimálna dĺžka girlandy 3 m, voliteľná hrúbka a hustota girlandy   

- Notebook 3 ks - 6 GB RAM (min. 4GB), HDD 1000 GB (min 500 GB), Grafická karta 2 GB 

(min 1,5 GB), min. uhlopriečka displeja 15“, s operačným systémom WINDOWS 7, alebo 

WINDOWS 8. 

- Počítač All in One (všetko v jednom) 1 ks - 6 GB RAM (min. 4GB), HDD 1000 GB (min 500 

GB), Grafická karta 2 GB (min 1,5 GB), min. uhlopriečka displeja 20“, s operačným systémom 

WINDOWS 7, alebo WINDOWS 8. 

- Kancelársky balík pre PC a Notebooky, 4 licencie, MS Office 2013 pre podnikateľov 

- Zobrazovacie zariadenie LED (môže byť aj LED TV), minimálne rozlíšenie FULL HD 1920 x 

1080, minimálny kmitočet 400 Hz, minimálna uhlopriečka 140 cm. 

- Stavebný materiál: jedná sa o materiál hĺbková penetrácia, lepidlo (kléber), armovacia sieťka, 

vnútorná omietka a interiérová farba na steny, na plochu 100 m2 stien a stropov 

- PVC linoleum na plochu 41,04 m2 do priemyselnej stavby. 

 

Jednotlivé ponuky zasielajte na e-mail, alebo poštou na adresu sídla spoločnosti, ktoré sú zobrazené 

v záhlaví tohto zverejnenia. Prípadné otázky zasielajte mailom, pripadne sa dotazujte na telefónnych 

číslach 

Dátum zverejnenia: V Partizánskom 01.02.2014  

Dátum vyhodnotenia: V Partizánskom 11.02.2014          
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