Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov
Predmet obstarávania: Dodávka informačno – komunikačných technológií v rámci projektu „Svetlo z východu“
Postup : Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru: podľa §117 zák. č. 343/201S z. z.

Výzva na predloženie ponuky
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7
ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na výber dodávateľa
informačno – komunikačných technológií v rámci projektu „Svetlo z východu“.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. d) ZVO:
Názov :
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska
Sídlo:
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:
Michal Sýkora, predseda
Poverený rokovať :
Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ
IČO:
42238536
DIČ:
2023655832

2.

Osoba poverená verejným obstarávaním na základe mandátnej zmluvy :
Názov :
Public tenders, s.r.o.
Sídlo :
Sibírska 2, 080 01 Prešov
Zastúpená :
Ing. Rastislav Tapšák
Kontakt :
+421 912176973
Email:
rasto.tapsak@gmail.com

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu : Osoba poverená verejným obstarávaním
podľa bodu 2 výzvy

4.

Predmet obstarávania: Dodávka informačno – komunikačných technológií v rámci projektu „Svetlo z
východu“.

5.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom je dodanie informačno –
komunikačných technológií vrátane inštalácie a funkčného odskúšania. V prípade nefunkčnosti
tovaru v záručnej dobe je tento tovar dodávateľ povinný vymeniť/ sfunkčniť do 48 hodín od doručenia
písomnej výzvy (e-mailom) na odstránenie vady. V cene je zahrnuté aj zaškolenie s obsluhou
hardware min. po dobu 10 hodín (dataprojektor a notebook). V prípade porušenia zmluvných
povinností je kupujúci oprávnený sankcionovať dodávateľa za každé zmluvné porušenie vo výške 30
eur/ 1 porušenie (tým nie je dotknutá prípadná náhrada škody). Špecifikácia tovarov je uvedená
v prílohe č. 1 k tejto výzve.

6.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §
409 zákona č. 513/2191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

7.

CPV : 30213100-6 Prenosné počítače; 30237450-8 Grafické tablety; 38652120-7 Videoprojektory;
33195100-4 Monitory; 48000000;-8 Softvérové balíky a informačné systémy; 72600000-6 Počítačové
podporné služby a poradenstvo

8.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 1.700,51 EUR bez DPH.

9.

Miesto dodania predmetu zákazky: Kancelária verejného obstarávateľa.

10. Lehota trvania zmluvy: Predmet zmluvy bude dodaný do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky/
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predpokladaný termín začiatku realizácie služieb: marec/april 2017.
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11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa
12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, resp. zo zdrojov NFM a vlastných zdrojov
formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavených faktúr v zmysle zmluvných
podmienok. Počet faktúr : max. 3. Faktúry budú vystavené po prevzatí a odskúšaní tovaru na základe
preberacieho protokolu.
13. Lehota na predloženie ponuky: 1.02.2017 do 14:00 hod.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným
kritérium je najnižšia cena v eur (celkom / s DPH) za dodanie komplexného predmetu zmluvy
16. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania
a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - ponuka IKT“. Adresa
doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy
b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - IKT“. Kontaktný e-mail na ktorý je potrebné
doručiť súťažné ponuky : rasto.tapsak@gmail.com
17. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : v zložení Cena bez DPH, DPH,
Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH).
c. Úspešný uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu
d. Zmluvne podmienky predloží úspešný uchádzač
18. Otváranie ponúk: dátum a čas – 1.02.2017 o 14:30; miesto – v zasadacej miestnosti verejného
obstarávateľa na adrese KOCR : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Na
otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzať, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Osoba poverená verejným obstarávaním podľa
bodu 2 výzvy; kontakt : +421 911 976 973/ e-mail : rasto.tapsak@gmail.com
20. Ďalšie informácie: Úspešný uchádzač predloží na základe výzvy návrh Zmluvných podmienok.

S úctou,
23.1.2017 ........................................
dátum, podpis, pečiatka

Príloha : Príloha č. 1 - Špecifikácia IKT
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Príloha č. 1 - Špecifikácia IKT
Notebook : Procesor i5-5200U alebo ekvivalent / frekvencia 2.7 GHz /zbernica 3MB ISC/ Počet jadier
procesoru min. 2; Grafika Intel HD Graphics 5500 alebo ekvivalent; Pamäť 4GB /frekvencia: 1600
MHz / typ: PC3-12800 DDR3L; HDD 500GB/otáčky: 7200 rpm; Displej 14" /16:9/ HD ( 1366 x 768
)/ Typ: TN, Anti-Glare; Batéria 6 Cell Lithium-Ion / 45W; Wi-Fi; Ethernet; počet portov USB 3.0
min. 3; čítačka odtlačkov prstov; čítačka pamäťových kariet; Operačný systém Windows 7
Professional

OFFICE 2013 Profesional SK: Verzia OLP alebo Office 2016 pre podnikateľov

Monitor : Uhlopriečka: 27; LCD monitor 16:9; 1000:1; LED podsvietenie; Jas: 300cd/m2; Doba odozvy: 5
ms; Full HD 1920x1080; Kontrast (typicky/dynamicky): 1000: 1/5 000 000: 1; Pozorovacie uhly
(horizontálne/vertikálne): 170 °/160 °; Veľkosť bodu: 0,3113 mm; Konektory: HDMI, 4x USB, DVI,
VGA; podstavec s pivotom; Farba šasi: čierna

Graficky

tablet : grafický tablet s technológiou pera a s multidotykovým ovládaním;
Parametre a špecifikácie: Aktívna plocha: 224 x 140 mm; Pero: bezdrôtové, bez batérie;
Technológia: metóda elektromagnetickej rezonancie; Rozlíšenie: 5080 LPI; Urovne prítlaku
citlivbosti pera min.: 2000 + rozpoznanie náklonu; Rozsah sklonu pera +/- 60 stupňov; na pere
horné tlačidlo s gumou; Náhradné hroty: 10 hrotov (5 štandardných, 1 flex, 1 stroke a 3 plstené),
Rozhranie: USB

Acer K135 LED : Prenosný projektor s Technológiou DLP; Rozlíšenie Full HD (1920 x 1080); Svietivosť 600
ANSI lm; kontrast 10000 : 1; Rozhranie : HDMI, USB, SDHC, USB; wireless adapter, Hmotnosť do
0.5 kg; uhlopriečka min. 250 cm; Výbava : 3D Ready, Diaľkové ovládanie, Reproduktory, Čítačka
pamäťových kariet; Životnosť lampy min. 30 000 h;

