
 

 

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 - Easy Reader  

 

2. Opis predmetu zákazky: 

Názov pomôcky: 

 Easy Reader  

Popis k pomôcky: 
Je zariadenie na skenovane textu pomocou skenovacej kamery a  presné čítanie textov 

pomocou hlasového výstupu. EasyReader obsahuje slovenský hlas Laura a veľa ďalších 

cudzojazyčných hlasov. 

Technické údaje: 

 30 rôznych jazykov 

 napájanie na externý zdroj 15v, 2a 

 batéria li-ion, 10,8v, 6900mah/ 75wh 

 dva USB výstupy s možnosťou pripojenia pamäťového média, skenovacej kamery, 

špeciálnej externej klávesnice, 

 schopnosť automatického ukladania textu, 

 schopnosť prehrávania uloženého textu vo formáte mp3 v prehrávači. 

Účelové využitie: Zariadenie je vhodné pre študentov so zrakovým postihnutím.  Podľa 

znenia vyhlášky MŠ SR 458/2012 o minimálnych nárokoch na študenta so špecifickými 

potrebami má vysoká škola povinnosť zabezpečiť prístup k informáciám bezbariérovým 

spôsobom bez cudzej pomoci s využitím asistenčných technológií. 

Počet kusov: 1 

Predpokladaná hodnota: 2 820,00 EUR s 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 18.11.2016   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. 

 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.  

 


