Príloha č. 1
Podrobný opis predmetu zákazky: Drobný dlhodobý hmotný majetok a interiérové
zariadenie pre TIC

Čierna elektrotechnika:

LCD televízor 102 cm, 40ˮ čierny






Obrazovka:
Uhlopriečka: 40" (101,6 cm)
Technológia: LCD
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
Pomer strán: 16:9
Zobrazovacia frekvencia: 50 Hz CMR (ClearMotion Rate)










Funkcie:
EPG
PIP (obraz v obraze)
Teletext (1000 strán)
Mód zábava, herný mód
Časovač
Anynet + (HDMI-CEC)
EÚ Eco známka
Prehrávanie z USB (JPEG, MP3)



TV tuner:
HD DVB-T tuner pre príjem digitálneho pozemného vysielania vo vysokom rozlíšení (MPEG4)
HD DVB-C tuner pre príjem káblovej televízie vo vysokom rozlíšení (MPEG-4)







Zvuk:
Výstup: 2 x 10 W (RMS)
SRS TheaterSound
DTS 2.0 + DigitalOut
DolbyDigital Plus
DolbyPulse











Rozhranie:
2x HDMI 1.4 vstup
1x SCART
1x kompozitný vstup
1x výstup na slúchadlá
1x digitálny optický výstup
1x PC vstup
1x USB 2.0
1x CI slot
1x RF vstup (terestriálny/káblový)








Fyzické:
Farba: čierna/antracitová
Rozmery (bez podstavca):967 x 568,3 x 107,1 mm (Š x V x H)
Rozmery (s podstavcom):967 x 626,1 x 199,9 mm (Š x V x H)
podpora pre VESA uchytenie TV na držiak.
Súčasťou musí byť diaľkové ovládanie zabezpečujúce ľahkú obsluhu z akéhokoľvek miesta.
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DVD prehrávač, čierny




Minimálny rozsah médiína prehrávanie: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD + R, DVD + RW,
CD, CD-R, CD-RW
Minimálne formáty na prehrávanie: MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX



Kvalita:
Progresívne snímanie



Video DAC 12 bitov / 148 MHz



HD Upconversion



Zvukový D / A prevodník 24 bitov / 192 kHz



DolbyDigitalSurroundSound Áno



Anynet + (HDMI-CEC)



1080p Upscaling




Požadované funkcie:
Super Scan Playback (2x, 8x, 16x, 32x)



Pohyblivý zoom



EZ View



rodičovský zámok



Konektivita:
USB 2.0, HDMI výstup, SCART konektor, Component Video výstup YUV,Composite
Video výstup,Zvukový výstup (L / R), Koaxiálny digitálny audio výstup






Maximálna spotreba v bežnom režime: 11 W
Rozmery: 360 x 42 x 207 mm
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Hudobná zostava – veža DVD/CD/MP3 + reproduktory 2x
Klasický domáci HI-FI systém na prehrávanie digitálnych zvukových nahrávok z CD diskov
alebo z rozhlasového éteru. Optická mechanika musí obsahovať aj podporu dekódovania
komprimovaného formátu MP3. Požaduje sa integrovaný AM/FM tuner na počúvanie
obľúbených rádiových staníc. Systém umožňuje nastavenie až 30 predvolieb a podporou
RDS, a výstup pre slúchadlá. Maximálny výkon dvojpásmových reproduktorov je 2 x 5 W.
Súčasťou musí byť diaľkové ovládanie zabezpečujúce ľahkú obsluhu z akéhokoľvek miesta.














Zosilňovač: nastavenie basov (+4, -4), DSGX, nastavenie výšok (+4, -4)
Prehrávanie diskov: CD–R, CD-RW, ekvalizér s tromi predvoľbami
Výstupný výkon: RMS 2 x 5 W
Vstupy/výstupy: zvukový vstup 3,5 mm (na prednej strane), výstup pre slúchadlá (3,5 mm),
pripojenie USB
Tuner: vysielacie pásma – FM, AM, externá anténa FM – (75 Ω), predvoľba FM/AM – 20/10,
funkcia RDS-EON, časovač vypnutia,
Prehrávač: prehráva - CD–R, CD-RW
Programovacie funkcie: Repeat, Shuffle
Reproduktor: predné reproduktory - širokopásmové, priemer 10 cm
Integrované zvukové jednotky: tuner s funkciou RDS
Napájanie: 220-240 V AC, 50/60 Hz, spotreba v pohotovostnom režime < 0,5 W
Infračervený diaľkový ovládač
Rozmery (Š × V × H) 158 × 240 × 225,5 mm; hmotnosť: 2,1 kg
Rozmery reproduktora (Š × V × H) 148 × 240 × 127 mm, hmotnosť: 1,23 kg
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LCD televízor 32 ˮ-čierny:
LCD televízor vhodný do stredne veľkých miestností vybavený USB
prehrávačom. Požadované je Full HD rozlíšenie 1080p. vhodný na sledovanie filmov,
prezeranie fotografií i hranie hier.
Technické parametre:
Vlastnosti obrazovky:
 Uhlopriečka: 32 "(81 cm)
 Formát: 16:9
 Rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
 Jas: 380 cd/m2
 Dynamický kontrast: 80 000:1
 Rýchlosť odozvy (G to G): 6,5 ms
 Pozorovacie uhly: 178 °
 Typ: LCD
 Podsvietenie: CCFL
 Zobrazovacia frekvencia: 50 Hz
Obrazová technológia:
 24p režim
 Redukcia digitálneho šumu
 Redukcia MPEG šumu
 3D digitálny hrebeňový filter
 3D management farieb
 Výber teploty farieb
Príjem TV signálu:
 HD DVB-T tuner pre príjem digitálneho pozemného vysielania vo vysokom rozlíšení
(MPEG-4)
 HD DVB-C tuner pre príjem káblovej televízie vo vysokom rozlíšení (MPEG-4)
 Analógový tuner
 Automatické ladenie
 Teletext (100 strán)
 Ozvučenie:
 Vstavané reproduktory
 2x 5 W
 NICAM Stereo
 DolbyDigital Plus
USB prehrávač (podpora súborov):
 Foto: JPEG
 Audio: MP3, MP4, LPCM, AAC, HEAAC
 Video: AVI, MPEG1, MPEG2 MP, MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Xvid, H.264, AVC, MS
ISO MPEG4, MJPEG, mpg, dát, vob, MP4, MKV, ts, trp, tp, flv
Video vstupy a výstupy:
 2x HDMI vstup
 1x komponentný vstup
 1x kompozitný vstup
 1x SCART
 1x PC vstup
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Zvukové vstupy a výstupy:
 1x analógový výstup (cinch)
 1x digitálny výstup (koaxial)
 1x výstup na slúchadlá
Ďalšia výbava:
 1x USB 2.0
 1x CI + slot
Spotreba:
 Bežná: 55 W
 Stand-by: 0,3 W
 Energetická známka: B
Rozmery (Š x V x H):
 Bez podstavca: 785 x 488 x 60-84 mm
Hmotnosť:
 Bez podstavca: max 9 kg
VESA uchytenie:

200 x 200 mm
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DVD prehrávač
Stolný DVD prehrávač v čiernej farbe. Prehrávač musí podporovať médiá CD a DVD
všetkých bežne podporovaných formátov, z ktorých je okrem bežných DVD filmov schopný
prehrávať tiež multimediálne formáty MP3, MPEG-4 alebo JPEG. Musí podporovať digitálny
zvuk normy DTS. V balení musí byť i diaľkové ovládanie.
Parametre a špecifikácie:
Podporovaná média:
CD, CD-R/RW, DVD + RW/+ R/+ R DL, DVD-RW/-R/-R DL (vrátane 8cm diskov DVD)
Prehrávané formáty:
JPEG, MP3, MPEG-4, WMA, AAC a Linear PCM
Rozhranie:
SCART
Digitálny koaxiálny výstup zvuku
Systém formátu signálu:
PAL/NTSC
Napájanie:
220-240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie (v pohotovostnom režime):
Menej ako 0,5 W
Farba:
Čierna
Rozmery:
270 x 38,5 x 209 mm
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Biela elektrotechnika

Mikrovlnná rúra 230V, voľne stojaca, biela
Mikrovlnná rúra 800W, 18.5l, gril 1000W, digitálne spínacie hodiny, otváranie dvierok PushControl, veľkosť taniera 27cm
Požaduje sa voľne stojaca mikrovlnná rúra s grilom.Rúra musí mať nerezový vnútrajšok s
objemom 18,5 litrov a otočným tanierom s priemerom 27 cm.Rúra musí mať LED displej,
ktorý poskytuje spätnú väzbu a aktuálne informácie o stave zvoleného programu. Rúra musí
mať aspoň 11 stupňov výkonu ohrevu. Tiež musí byť možné kombinovať rôzne ohrevy mikrovlnný a gril. Musí mať rozmrazovaciufunkciu. Otvárať sa musí dať stlačením tlačidla.
Ukončenie zvoleného cyklu musí byť oznámené zvukovým signálom.Rúra musí tiež
obsahovať elektronické hodiny s meraním času.
Parametre a špecifikácie:
Funkcia:
gombíkové ovládanie
pushcontrol systém otvárania dvierok
možnosť kombinácie ohrevov - mikrovlnný, gril
11 výkonových stupňov
objem 18,5 l
otočný tanier 270 mm
elektronické hodiny s meraním času
Technické parametre:
mikrovlnný výkon: 800 W
výkon grilu: 1000 W
príkon: 1250 W
Prevedenie:
biela
Rozmery:
šírka 48,5 cm
výška 28,7 cm
hĺbka 42,2 cm
hmotnosť 13,28 kg
Požadované príslušenstvo:
grilovací stojan
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Varič elektrický 230V – dvojplatňový, biely
Požiadavky
* Dvojplatničkový varič
* biely smalt
* Príkon 2500 W
* Liatinové platnes priemerom 180 mm a 145 mm
* Plynulá regulácia teploty
* Jednoduché mechanické ovládanie
* ľahko umývateľný povrch
* Svetelná signalizácia prevádzky
* Bezpečnostná tepelná poistka
* Protikĺzavé nohy na variči
* Dĺžka napájacieho kábla min. 1 m
* Výška: 7 cm x šírka 29 cm x hĺbka 48 cm

Chladnička 230V – voľná, biela
Požaduje sa voľne stojaca chladnička bez mraziaceho boxu
FUNKCIE:


Poličky chladničky: 4 plná šírka, Sklenené s lištou



Držiak vajec: 1 na min. 6 vajíčok



Osvetlenie chladničky: 1, Interná, Žiarovka



Farba / design chladničky: Biela



Umiestnenie dverových závesov: Vpravo, zameniteľné doľava



Nôžky: Nastaviteľné nožičky, Predné

Konštrukcia
Typ
Konštrukcia chladničky
Typ chladničky
Dvere

voľne stojaci
jednodverová
monoklimatická
plné dvere

Objemové vlastnosti
Objem celkom úžitkový

240 l

Objem chladničky úžitkový

240 l

Klimatické vlastnosti
Klimatická trieda

N, SN, ST, T

Spotreba
Energetická trieda
Spotreba energie
Spotreba energie za rok

A+
Max. 0,380 kWh
Max. 138 kWh/rok
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Funkcia
Automatické odmrazovanie
Ďalšie vlastnosti
Police

sklenené

Výškovo nastaviteľné nohy

áno

Zmena otvárania dverí

áno

Príkon

Cca 100 W

Hlučnosť

max. 40 dB

Ostatné
Hmotnosť
Výška

125,0 cm

Šírka

55,0 cm

Hĺbka

61,2 cm

Kanvica rychlovarná,230V:



Technické
Objem: 1,7 l
Príkon: 2400 W
Prevedenie


















Telo kanvice z tepelne odolného plastu
Nerezové výhrevné dno - skryté vyhrievanie
Kruhový podstavec so stredovým kontaktom
Bezpečnostná aretácia veka
Vyberateľný nerezový filter proti usadzovaniu vodného kameňa
Vypínacia automatika tlakom pary
Ochrana proti prehriatiu
Obojstranný vonkajší ukazovateľ množstva vody
Osvetlené tlačidlo vyp. / zap.
Otváranie veka stlačením tlačidla
Podstavec: stredový konektor - 360°
Typ ohrievania: ukrytá tepelná špirála - ploché dno
Ukazovateľ množstva vody: Áno
Výklopné veko: bezpečnostné so zámkom
Navinutie prívodného kábla
Farba: biela / svetlo šedá
Rozmery






Max. 45 kg

Dĺžka prívodného kábla: min. 0,8 m
Šírka: 23,5 cm
Výška: 26,3 cm
Hĺbka: 17 cm
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Chladiaca skriňa 360l
Kategória

Chladničky pre gastronómiu a obchod s ventilátorom

Max. spotreba

438 kWh/rok

Príkon

1.4 A / 180

Rozmery (v x š x h)

180 x 60 x 61 cm

Objem brutto

365 l

Úžitkový objem

346 l

Spôsob chladenia

dynamický

Pracovná teplota okolia SN-ST
Hmotnosť
Max. 85 kg
ProfiPremiumline, obsah 365 l, presklené dvere, vnútorný plášť strieborný
Ďalšie vlastnosti






























Hlučnosť: max. 40 dB
Dvere/veko: presklené
Povrchová úprava bokov: strieborné
Systém chladenia v chladiacej časti: dynamický
Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický
Typ ovládania: mechanické ovládanie
Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajší digitálny
Kontrolka činnosti chladiacej časti: áno
Materiál poličiek: rošt s platovou úpravou
Počet poličiek: 6
z toho výškovo nastaviteľných: min. 5
Rošt na dne: áno
Ventilátor: áno
Vnútorné osvetlenie chladiacej časti: stropné osvetlenie, samostatné vypínateľné
Teplotný rozsah v chladiacej časti: 0°C až +15°C
Chladivo: R 600a
Šírka pri otvorených dverách: 60 cm
Hĺbka pri otvorených dverách bez rúčky: 116 cm
Vnútorná šírka: 47 cm
Hĺbka poličiek: 42 cm
Rukoväť: ergonomická rukoväť
Nastaviteľné nožičky: 2
Materiál nožičiek: pozinkované
Zámok: áno
Samo zatvárateľné dvere: áno
Príkon: 1.4 A / 180
Napätie: 220-230 V
Dĺžka prívodného kábla: min. 190 cm
Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné
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Umývačka skla :
-

umývačka skla barová
s odpadovým čerpadlom
elektro 230 V

Dvojplášťová umývačka skla s možnosťou umývania pohárov s výškou 290 mm
rozmer: 500 x 520 x 710 v
napätie: 230 V
príkon: 3,25 kW
kapacita: 30 košov / hod
umývací cyklus: 120´
kontrolka chodu a vyhriatia
dávkovače umývacieho a oplachového prostriedku
rozmer koša: 400 x 400
spotreba vody: Max. 2 l na cyklus
lisovaná vaňa
výhrevné teleso mimo vaňu
zabudované odpadové čerpadlo
základné príslušenstvo:
RM umývací deteregent 12 kg
RM oplachový deteregent 10 kg
2 x kôš na sklo
1 x kontajner na príbory
1 x držiak podšálok

Zmäkčovač vody jednokohútikový s BY PASS
Zmäkčovač vody musí zmäkčovať tvrdú vodu, a tým zabraňovať zavápneniu zariadenia a tak
chrániť zariadenie pred poškodením. Meranie tvrdosti vody sa bude prevádzať testom
tvrdosti vody. Podľa tvrdosti vody sa určí po koľkých pretečených litroch sa má zmäkčovač
regenerovať soľou. Zmäkčovačemusí byť určený pre kávovary, umývačky riadu, výrobníky
ľadu,
konvektomaty
a
iné
zariadenia.
Jednokohútikový
zmäkčovačmusí
obsahovať BYPASSventil, pomocou ktorého je možné regenerovať zmäkčovač za chodu
zariadenia, ktoré je na tento zmäkčovač pripojené. Počas regenerácie do zariadenia tečie
nezmäkčená
voda.
Zmäkčovač
musí
byť
v
celonerezovom
prevedení.
Požadovaný objem min. 8 l.
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Výrobník ľadu :
Určený na výrobu ľadu.









3 rôzne veľkosti kocky ľadu (malé, stredné, veľké)
displej – veľkosť kociek ľadu
až 200 g ľadu za hodinu / až 40 veľkých kociek ľadu za 1 hodinu
nádoba na ľadové kocky s ukazovateľom
kontrolka prázdnej nádoby na vodu
kapacita nádoby na vodu: 2,15 l
kapacita nádoby na ľad: 700g
požadované minimálne príslušenstvo: odmerka, lopatka na kocky ľadu

Chladiaca skriňa 180l:
Chladnička musí disponovať min. 3 policami, bielym exteriérom (úprava napr. práškovým
lakovaním), ABS interiérom, mechanickým termostatom, ventilovaným chladením, vnútorným
osvetlením a zámkom dverí.
Brutto objem:

cca 215 l

El. prívod:

2 A

Vnútorné rozmery:

cca 505x462x1025

Napätie:

230 V/ 50 Hz

Netto objem:

cca 190

Chladivo:

R134a

Spotreba energie:

Cca 3,5 kWh/24h

Teplotné rozpätie:

+1 ... +10

Vonkajšie rozmery:

cca 595x640x1310 mm
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Hot - dogštvortŕňový s nádobkou:
Štvortŕňový ohrievač rožkov a párkov HG s ohrevnou sklenenou nádobkou
- celonerezové prevedenie
- regulácia teploty 50 - 90 C
- vypínač a kontrolka chodu
- sklenená nádoba na ohrev párkov
- samostatné vyhrievanie hrotov a nádobky
- dveúrovne výkonupro ohrev tŕňov
- tŕne z lešteného hliníka
- priemer tŕňa 25 mm
- dĺžka tŕňa 19 cm
- dierované dno a deliaca priečka nádoby
- rozmer sklenenej nádoby v cm: O 19,35 x 24 v
- rozmery 500*285*390 mm

Kávovar
Požaduje sa kávovar na výrobu presa kávy so začleneným mlynčekom zrnkovej kávy,
s možnosťou použitia už pomletej kávy, s možnosťou výberu 1 alebo 2 šálok kávy (bude
možné urobiť buď jednu alebo až dve kávy naraz).
Kávovar ďalej musí mať nasledovné vlastnosti:
Nastaviteľná výška adaptéru pre rôznu veľkosť šálok
Tryska na cappuccino s nastaviteľným prúdom pary
Nastaviteľná hrubosť mletia - oceľové mlecie kamene
Veľmi jednoduchá údržba: prístroj má samočistiacu funkciu
Možnosť nastavení kávy: silná/slabá; malá/veľká
Oddeliteľná variaca jednotka
Možnosť uloženia daného výberu do pamäte
Jednoduchá údržba i manipulácia
Odkladacia plocha na šálky
Energetická trieda min. trieda A
Spotreba energie cca 0,2 W

Príloha č. 1
Textílie
Posteľná a iná bielizeň(na posteľ aj s uterákmi)

Obliečky krepové–nežehlivé, kvalitný materiál zo 100% Bavlny. Rozmery : Prikrývka
140x200 cm, Vankúš 70x90 cm
Obliečky krep zo 100% bavlny - kvalitný materiál 135g/m2.
Parametre
Rozmer prikrývky:

140 x 200 cm

Rozmer vankúša:

70 x 90

cm

Farba: vzorované
Materiál: 100% bavlna
Materiál: krep

Elastické prestieradlo 90x200 s gumou biele
Požaduje sa kvalitné elastické prestieradlo zo 100% bavlny s všitou gumou, vysoká gramáž
135g/m2.
Parametre:
Rozmer:
90 x 200 cm
Gramáž:
1135 g/m2
Farba:
biela
Materiál:
Jersey
Materiál:
100% bavlna

Osuška froté biela 70x140 - 500g/m2
Kvalitná a veľmi dobresavá osuška. 100% Bavlna, 500g/m2 rozmery : 70cm x 140cm,
bordúra. Osuška musí byť kvalitná a príjemná na dotyk.
Parametre
Materiál: 100% Bavlna
Rozmer: 70 x 140

cm

Gramáž: 500

g/m2

Farba:

biela
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Závesy na okná (obr. č. 1)
Závesy na14 okien. Veľkosti okien: 2050 x 1600 mm. Farba závesov sa dohodne
s kupujúcim. Závesy budú atypické, pôjdu od spodku okna až po stred okna, podľa obr. č. 1
obr. č. 1

Postele:
Postele z masívu rozmer: 2000x900
- bez úložného priestoru

Matrac
Ide o tzv. päť-zónový sendvičový matrac vyrobený z vysoko kvalitných studených pien
COOLFLEX (R), medzi ktoré je vložená doska z ľahčeného polyuretánu, ktorý musí zaručiť
vysokú nosnosť tohto matraca. Obe strany jadra matraca musia byť opatrené päť-zónovou
profiláciou, ktorá zaisťuje uvoľnenie svalstva počas spánku. Musí byť zabezpečená pružnosť,
tvarová stálosť a vysoká priedušnosť.Každá strana matraca musí mať inú tuhosť pre
umožnenie výberu mäkšieho alebo tvrdšieho ležania.
Rozmer 2000x 900
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Vybavenie do kuchynky

30 dielna tanierová sada
Dezertný tanier cca 19cm, hlboký tanier cca 23cm, plytký tanier cca 24,5cm, šálka priemer
cca 8cm, výška cca 7,5cm, objem cca 200ml, podšálka cca15,5cm
Parametre produktu
Materiál: Porcelán
Vhodná do umývačky: ÁNO
Vhodná do mikrovlnky: ÁNO

Sada 24 ks príborov
-

Sada 24 ks príborov s lešteným povrchom v darčekovej kazete. Vyrobená
z nerezovej ocele, určená pre kuchynské príslušenstvo, elegantný dizajn.
Popis produktu
obsah balenia:



6 x jedálenský nôž
6 x vidlička
6 x jedálenská lyžica





6 x čajová lyžička
materiál: nerezová oceľ 18 / 0

Sada nožov 6-dielna:
Praktická 6-dielna sada nožov s blokom. Čepele nožov budú vyrobené zo špeciálnej
ručne ostrenej ocele, aby bolo krájanie jednoduché. Špeciálna rukoväť bude závitová, bez
škár, z umelej hmoty a hygienická
Sada musí obsahovať:








Nôž na zeleninu
Steakový nôž
Univerzálny nôž cca 18 cm
Nôž na mäso široký
Nôž na chlieb
Drevený blok na nože
Materiál:
o čepeľ: ostrená oceľ
o



rukoväť: umelá hmota
drevený blok musí byť súčasťou sady

Príloha č. 1

Sada pohárov:
- 30ks čírych sklených pohárov vysokýchcca 34cl.

Otvárač na víno:
Šírka cm: cca 8,5
Dĺžka cm: cca 21,5
Výška cm: 3,8
Objem dm3: cca 0,465
- vhodný na jednoduché otváranie korkových i korunkových uzáverov
- vyrobený z odolnej zliatiny ušľachtilých kovov

Náradie:
50-dielny set náradia pre domácnosť:
Rozsah dodávky:
- 5 VDE-skrutkovačov: výrez 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, krížový výrez-PH: PH1 x
80/PH 2 x 100 mm
- VDE-postranné kliešte 160 mm
- VDE-kombinované kliešte 160 mm
- VDE-zobákové kliešte 200 mm
- 2 listerové svorky 1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm
- 10 spájacie svorky 1,5 - 2,5 mm
- 3 izolované pásy
- 25 káblových viazačov
- Skúšačka fáz 120 - 250 V
- Digitálny multimeter
- Taška, v ktorej bude celá sada kompatibilne umiestnená

Kladivo pokrývačské
Kladivo pokrývačské, cca 600g s magnetom

TELEFÓN – Pevná linka







Stolný pevný a ISDN telefón so správou kontaktov s niekoľkými telefónnymi
záznamníkmi.
Synchronizácia s kontakty v programe Outlook a funkcia automatického vyhľadávania.
Min. 3 telefónne záznamníky s celkovou dobou nahrávania až 55 minút.
Link2Mobile – pripojenie k mobilnému telefónu pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory
cez Bluetooth.
Paralelné hovory (2 externé a 2 interné), 10 telefónnych čísel, 3-stranná konferencia,
držanie, presmerovanie a čakanie hovoru, identifikácia zlomyseľného volania.
Analógový port pre pripojenie faxu alebo telefónu a pohodlná konfigurácia z PC
pomocou programu Talk&Surf.

Príloha č. 1

Bábika so zvukom
Bábika cca 30 cm, po stlačení bruška bude vydávať svoje prvé slová v slovenčine a zvuky
(plač, smiech a pod).

Puzzle- Macko Pú alebo podobný ekvivalentný obrázok medvedíka alebo iného
lesného zvieratka
Puzzle s 2 obrázkami Macka Pú alebo podobný ekvivalentný obrázok medvedíka alebo
iného lesného zvieratka, po 48 dielikov.

Elektronický klavír
Tento elektronický klavír bude mať 32 kláves, min. 8 rytmov, min. 4 hudobné nástroje a min.
15 nahratých melódií. Hrať na tomto klavíri bude vhodné aj pre dieťa.

Penová skladačka, detská žinenka (obr. č. 2) :
PENOVÝ KOBEREC:
Pri požadovanom rozmere koberca je vhodné, aby obsahoval 24 dielov veľkosti 32 x 32 cm.
Plocha rozloženého koberca je 120 x 180 cm, maximálna hrúbka je 16 mm.
Výrobok musí byť zhotovený zo zdravotne neškodlivého materiálu, ktorý zaručuje mäkký
príjemný povrch, nízku hmotnosť, je vode vzdorný, ľahko umývateľný, farebne stály.
Skladačka musí byť zdravotne nezávadná.
Ilustračný obrázok č. 2

Stavebnica- Vláčik s číslami(obr. č. 3)
Stavebnica z plastus číslami a min. 3 vagónmi, vďaka ktorému sa menšie deti majú možnosť
naučiť matematickým zručnostiam, zatiaľ čo budú zostavovať svoj vlastný vláčik! Možnosť
variácií, napr. prestavať na tunel, dom, psiu búdu a ďalšie modely. Bude obsahovať aj
figúrky, aspoň 2 kusy.
Hračka musí byť zdravotne nezávadná.

Príloha č. 1

Ilustračný obrázok č. 3

Umývacia linka +1 ks auto(obr. ť. 4)
Súčasťou balenia bude aj autíčko.



Rozmery: výška 45 cm, šírka 40 cm, hĺbka 20 cm.
Hračka musí byť zdravotne nezávadná.

Ilustračný obrázok č. 4

Príloha č. 1

Internetové napojenie, PC routery a pod.
WiFirouter 802.11b/g/n až 300Mbps, 2x USB, 4x GLAN, 1xWAN
Výkonný gigabitový router s bezdrôtovou technológiouWiFi N a dvomi USB porty, ktoré
poslúži ako tlačový server alebo dátové úložisko podľa pripojeného zariadenia.Routermusí
dokázať sám sťahovať dáta z internetu nezávisle na spustenom PC.Pripojené úložiska bude
možné zdieľať medzi počítačmi, takže dáta budú odkiaľkoľvek k dispozícii. Požadované sú
bezpečnostné mechanizmy, šifrovanie bezdrôtovej komunikácie a jednoduchá správa.
Hlavné funkcie:
Výkonný gigabitový router pre domácu sieť (zdieľanie internetu ai.)
Podpora sťahovania pomocou aplikácie DownloadMaster (BitTorrentai)
Najnovšie bezdrôtový štandard WiFI N
Tlačový USB server
Možnosť zdieľania dát pomocou FTP (USB port, AiDisk)

Sieťové protokoly:
Pridelené IP, statická IP, PPPoE (podpora MPPE), PPTP, L2TP
Bezdrôtová komunikácia:
Typ: 802.11bgn (alebo vhodný ekvivalent)
Prenosová rýchlosť: až 300 MBit/s
Výstupný výkon: 15,8 až 19,5 dBm (B, N), 15,5 až 16,5 dBm (G)
Citlivosť: -75 dBm pri 54 MBit/s
Jednoduchá konfigurácia WPS
Bezpečnosť:
Podpora 64/128 bitov WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, Radius 802.1x
Podpora NAT, SPI, detekcia prieniku
Logovanie
Filtrácia IP, MAC, URL, portu
Rozhranie:
1 x RJ45 WAN (GigabitEthernet)
4 x RJ45 LAN (GigabitEthernet)
2 x USB 2.0 (tlačiareň, úložisko)
3 x externá anténa
Autodetekcia kabeláže (MDI/MDI-X)
Rozmery:
216 x 162 x 41 mm
Hmotnosť:
max 500 g

Príloha č. 1

Projektor s brašňou
Projektor musí mať veľmi dobrý výkon, bohaté farby, jasný obraz, vynikajúcu zábavu v 3D1 a
skutočnú snímkovúfrekvenciu 24p1. Lampa musí mať dlhú životnosť (nízke nákladyna
údržbu. Požadovaná technológia AcerEcoProjection (alebo jej ekvivalent) bude z dôvodu
znižovania príkonu v pohotovostnom režime z 5 W na 1 W. TechnologieAcerColorSafe
(alebo jej ekvivalent) má zabrániť vyblednutiu farieb a prispievať k neporušenosti obrazu i pri
dlhodobom používaní projektoru.
X1211K - DLP 3D - (CBII+ - Eco) - XGA 1024x768 - 2500LUMENS - 10000:1 - Zoom brašna - 2.6Kg

Plátno
Požaduje sa rada vysoko kvalitných flexibilných projekčných plátien na trojnožke. Vynikajúci biely
matný povrch s čiernymi okrajmi poskytuje mimoriadne ostrý a detailný obraz, ktorý môžu sledovať
všetky prítomné osoby. Plátno sa dá ľahko zatiahnuť, aby bolo chránené pred poškodením. Závesné
rameno natočí plátno k publiku
Formát 4: 3
Rozmer: 1500x1138
Prezentačné tabule s vybavením

Flipchart








praktický flipchart s nemagnetickým povrchom
povrch vhodný pre všetky za sucha stierateľné popisovače
plynule nastaviteľný až do výšky cca 1900 mm
rozmer pracovnej dosky min. 1030 x 700 mm
horný sklopný držiak pre ľahké uchytenie papierového bloku
čierny plastový rám
výškovo nastaviteľný flipchart s nemagnetickým povrchom
2 kusy

Biele magnetické tabule s dreveným rámom







veľmi kvalitný magnetický povrch, špeciálne vyhotovenie so zvýšenou viditeľnosťou
drevený rám
rám vyrobený z drevovláknitej dosky, pokrytý farbeným vinylovým papierom v príslušnej
farbe
musí byť ľahká údržba
vrátane odkladacej lišty a montážneho materiálu
rozmer 900x600
2 kusy

Káblové príslušenstvo k TV:

Príloha č. 1

HDMI kábel
Kvalitný prepojovací HDMI 1.3b kabel, 19pin konektory M/M, dĺžka min. 5m.
Musí umožniť prenášať digitálny obraz i zvuk v HD kvalite (HDTV- Full HD). Musí
Podporovať rozlíšenie až 2560 x 1600 bodov (WQXGA), max. datový tok 340MHz, max.
farebná hĺbka až 48 bit/pixel, štandardne integrovaná HDCP podpora.

Scart kábel
Vysoko kvalitný kábel na spojenie dvoch video zariadení. Na oboch koncoch musí byť 21vývodový konektory SCART. Koncovky sú v klasickom prevedení. Kábel musí mať dĺžku min.
5 metrov.

Konektory:
21pin SCART malé<-> 21pin SCART malé.

Príloha č. 1

Dekorácie miestností:
- Nástenné hodiny veľké, drevené alebo imitácia dreva, minerálne sklo, priemermin. 35cm, 1 ks
- Nástenná turistická mapa v drevenom rámu (príp.drevených lištách)- oblasť Slovenský raj,
veľ. mapy min. 100x150cm – 1 ks
- Samolepiacanástennádekorácia - detskýprírodnýmotív (zvieratá, rastliny) - min. veľkosť
120x100cm – 1 ks
- Samolepiacenástennédekorácie - motív stromu - min. veľ. 80x100cm - 2ks
- Kvetináč jednofarebný s miskou – farebný (napr. červená, zelená, žltá), lakovaná keramika,
vnútorný priemer min. 15cm, výška 15cm. - 5ks
- Rastlinyizbové v plastovom jednorazovomkvetináči s vnútorným priemerom cca 12 cm až
14 cm., vhodné na ďalšie presadenie. - 5 ks.
- Lopta na sedenie– 3krát - priemer lopty – cca 30 až 35 cm (1 ks), 65 cm (1ks), 75 cm (1ks)
Lopty musia byť vyrobené z mäkkej zdravotne nezávadnej gumy.
Na každý predmetný tovar sa požaduje minimálna záručná doba 24 mesiacov.

