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             	Kancelária  verejného ochrancu práv
		Nevädzová 5, Bratislava



Základné údaje pre poskytnutie cenovej ponuky


Verejný obstarávateľ - Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, IČO 36064041, rozpočtová organizácia - sa na Vás obracia v súvislosti s obstarávaním zákazky 

„Výpočtová technika a digitálne zariadenia, ich komponenty a príslušenstvo“ 

so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky s nižšie uvedenou špecifikáciou a podľa nižšie uvedených požiadaviek.
Opis predmetu zákazky 
P.č.
Predmet zákazky
Technická špecifikácia – minimálne požiadavky na vlastnosti predmetu zákazky
Merná jednotka
Predpokladané množstvo
1.
Notebook s nízkou hmotnosťou a uhlopriečkou 13,3“

procesor  - frekvencia procesoru  1,7 GHz (1 700 MHz), dvojjadrový, cache 3 MB, core boost frekvencia  2,7 GHz (2 700 MHz), TDP procesoru  15 W, automatické pretaktovanie, HyperThreading 
operačná pamäť  - min. 4 GB, DDR3, 1 600 MHz (1,6 GHz)
displej - rozlíšenie  HD Ready (1366×768), antireflexný
batéria - minimálna výdrž batérie  4 h, kapacita aspoň 2 000 mAh, 
aspoň 4 články
výbava -   WiFi, Bluetooth, čítačka pamäťových kariet, operačný systém, touchpad, webkamera  720 px
HDD -  min.500 GB, rýchlosť otáčok 5 400 ot/min,  typ úložiska  hybridný
rozhrania – HDMI, Bluetooth v4.0, WiFi  WiFi 802.11n, WiFi 802.11g, WiFi 802.11b, USB 2.0  USB 3.0 , RJ-45 (LAN), Combo Audio Jack

podpora virtualizácie , 
nízka spotreba, hmotnosť  do 1,8 kg, uprednostníme sivú / bielu farbu
ks
1
2.
Tablet PC  s preklopením
o 360°
procesor -  frekvencia procesoru  1,5 GHz (1 500 MHz), dvojjadrový, cache 3 MB, core boost frekvencia  2 GHz (2 000 MHz), TDP procesoru  13W
operačná pamäť  - min. 4 GB, DDR3, 1 600 MHz (1,6 GHz) 
displej - uhlopriečka  do 12 " , rozlíšenie HD Ready (1366×768)
batéria -  výdrž batérie 6 h, 4 články
výbava  - WiFi, Bluetooth, čítačka pamäťových kariet, dotykový displej,  touchpad, webkamera aspoň 1 Mpx
disk – min. 128 GB, SSD
rozhrania – HDMI,  bluetooth,  WiFi, USB 2.0, USB 3,0 
grafická karta  - rozlíšenie  2560x1600, frekvencia jadra do 1350 MHz, podpora dotykového displeja

podpora virtualizácie , 
nízka spotreba, hmotnosť  do 1,4 kg,
ks
1
3.
Profesionálny plochý skener 
s podávačom
optické rozlíšenie  600 dpi , rozhranie   USB 2.0, snímacia plocha A4
automatický podávač dokumentov,  podávač na 100 listov A4, určený ma snímanie  min.  3 000 dokumentov denne,   
podpora priameho skenovania na FTP server, do e-mailu, do webových priečinkov, odosielanie do tlačiarne a faxu
kompatibilný s bežne používanými OS
ks
1
4.
Záložné zdroje (UPS)
výdrž aspoň 5 minút  pri 100% záťaži, pri 50% záťaži aspoň 18 minút, 
8 výstupných zásuviek, ochrana dátovej siete RJ-45, ochrana telefónnej siete RJ-11, prepäťová ochrana

ks

50
5.
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň s podávačom 
a skenerom
rozlíšenie tlače 2 400 DPI, vstupný zásobník aspoň na 150 ks
čiernobiela tlač s rýchlosťou aspoň 15 str./min, farebná tlač s rýchlosťou  4 str./min,  
rozlíšenie skeneru 1 200 DPI, 
tlač formátov A4, A5, A6, 10 × 15 cm
rozhranie  USB 2.0, LAN
ks
1
6.
Kancelársky bezdrôtový set klávesnice a myši (wifi alebo bluetooth)
klávesnica - slovenská lokalizácia, široký Backspace, široký ľavý Shift,
klasické kurzorové šípky
myš -  bezdrôtový prenos  na frekvencii 2,4 GHz  bez narušenia inými signálmi  na 10 metrov
ks
45
7.
Usb kľúče
od 16 GB, USB 3.0
ks
10
8.
Projektor s projekčným plátnom
technológia  - DLP, full HD (1920×1080), svetelnosť 2 000 lm, kontrast
10 000:1, výkon lampy 240 W a  životnosť  aspoň  3 500 hod. 
rozhranie -  D-SUB, HDMI, S-Video, komponentný, kompozitný, audio jack výstup, audio jack vstup
3D ready, diaľkové ovládanie, reproduktory, ECO režim
hlučnosť  do 35 dB
projekčné plátno 16:9
ks
1
9.
Pojazdný stojan  na projektor s možnosťou nastavenia výšky a naklápania 
rozmery podstavca pre projektor cca. 290 x 350 mm (musí byť vhodný pre projektor opísaný pod p.č. 8)
rozsah naklápania cca 20 °, výška s kolieskami  od 750 - 1250 mm (+/- 10 cm), nosnosť 25 kg
ks
1
Predpokladaná hodnota zákazky  
5 250,- eur bez DPH
Podmienky účasti
Cenovú ponuku je potrebné predložiť v samostatnom dokumente s uvedením identifikačných údajov uchádzača, dátumom spracovania ponuky, ktorého súčasťou je aj tabuľka v štruktúre uvedenej nižšie v tomto odseku. Ponuka musí byť predložená v lehote stanovenej v tomto odseku a spôsobom uvedeným v ods. 4.
eur
P.č.
Predmet zákazky
Obchodný názov tovaru a jeho technické vlastnosti /*
Cena bez DPH 
za 1 ks
Počet ks
Cena bez DPH
spolu
Cena vrátane DPH
spolu
1.
Notebook s nízkou hmotnosťou a uhlopriečkou 13,3“


1


2.
Tablet PC  s preklopením
o 360°


1


3.
Profesionálny plochý skener 
s podávačom


1


4.
Záložné zdroje (UPS)


50


5.
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň s podávačom 
a skenerom


1


6.
Kancelársky bezdrôtový set klávesnice a myši (wifi alebo bluetooth)


45


7.
Usb kľúče


10


8.
Projektor s projekčným plátnom


1


9.
Pojazdný stojan  na projektor s možnosťou nastavenia výšky a naklápania 


1


Spolu


Poznámka
   */ doplniť názov a technické vlastnosti
Lehota na predloženie cenovej ponuky
Cenové ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 10.12.2014, 12.00 hod. 
Vo veci doplňujúcich informácií kontaktujte IT technika na adrese administrator@vop.gov.sk
Spôsob predloženia cenovej ponuky
elektronickou poštou na adresu  zuzana.pecova@vop.gov.sk,
poštou,
osobne do podateľne Kancelárie verejného ochrancu práv.
Spôsob určenia ceny
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 3 na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady na dodanie zákazky a je konečná. Je potrebné uviesť aj obchodný názov tovaru. Cenová ponuka bude platná do 15.12.2014.
Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v cenovej ponuke prostredníctvom tabuľky uvedenej v ods. 3.
Vystavenie objednávky 
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku(y) uchádzačovi, ktorý v stanovenej lehote predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku s ohľadom na cenu a kvalitu predmetu zákazky a podľa potrieb verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevystaviť objednávku žiadnemu z uchádzačov v prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky.   
Obchodné podmienky 
dodanie kompletnej zákazky sa  realizuje najneskôr do 18.12.2014, do priestorov  Kancelárie verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, Bratislava, 4.poschodie,
	dodávka zákazky sa vykoná v pracovnom čase verejného obstarávateľa, na základe vopred oznámenej informácie o termíne dodávky,
	záruka na zákazku  a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.

V Bratislave 8.12.2014


