OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: „DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo“
1. Predmetom zákaziek zadávaných v rámci Dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“)
je dodanie tovaru informačno-komunikačných technológií, predovšetkým vybraného sortimentu
monitorov, osobných počítačov, notebookov, tabletov, tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení,
projektorov, serverov, aktívnych sieťových prvkov, krabicového SW, licencií, komponentov
a príslušenstva k výpočtovej technike, ktoré sú bežne dostupné na trhu, vrátane ostatných služieb
súvisiacich s dodaním tovaru. Pre vybrané druhy tovarov bude na základe požiadavky, konkrétne
uvedenej v jednotlivých výzvach, požadovaný aj záručný servis.
2. Podrobné vymedzenie a špecifikácia konkrétnych požadovaných položiek predmetu zákazky,
zadávanej v rámci zriadeného DNS, budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie
ponúk.
3. Výzva na predkladanie ponúk, v rámci zadávania konkrétnej zákazky, bude obsahovať opis,
špecifikáciu a množstvo položiek predmetu zákazky, a tiež konkrétne miesta plnenia, na ktoré
sa bude tento tovar dodávať, prípadne ďalšie potrebné informácie.
4. V prípade, ak konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie, bude výzva
obsahovať aj informácie o podmienkach výzvy a plnenia zmluvy, určených poskytovateľom
finančných prostriedkov.
5. Súvisiace služby, ktoré sú požadované v rámci dodania predmetu zákazky, sú najmä:
 dodanie a vyloženie/vynesenie tovaru na miesto dodania,
 odber a ekologická likvidácia použitého obalového materiálu,
 inštalácia, resp. montáž jednotlivých častí dodávky a ich uvedenie do prevádzky, ak to verejný
obstarávateľ bude požadovať v podrobnej špecifikácii,
 odskúšanie a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa s obsluhou a údržbou
predmetu zákazky, ak to verejný obstarávateľ bude požadovať v podrobnej špecifikácii.
6. Tovar musí byť nový, plne funkčný, nepoužívaný, zabalený v neporušenom obale, nepoškodený,
nesmie byť recyklovaný, repasovaný ani renovovaný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a požadovanom
množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar
a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
7. Verejný obstarávateľ požaduje súčasne s dodaním predmetu zákazky dodať aj príslušnú
dokumentáciu, ktorá sa na tovar vzťahuje, t.j. technická dokumentácia od výrobcu, návod
na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy alebo iné doklady
podľa druhu tovaru.
8. Požiadavky na samostatné zariadenia (počítač, monitor, notebook, tlačiareň, terminál,
samostatné periférie, ap.):
8.1. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom
liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu, alebo pokiaľ
na základe požiadavky verejného obstarávateľa, uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk,
nie je rozšírená nad rámec minimálnych záručných podmienok podľa Prílohy č. 3 kúpnej
zmluvy.
8.2. Pri dodávke zariadení je potrebné predložiť doklad o platnosti záruky na požadované obdobie
alebo poskytnúť link na webový nástroj pre overenie záruky poskytovanej výrobcom.
9. Požiadavky na náhradné diely, komponenty a príslušenstvo (operačné pamäte, pevné disky,
mechaniky, rozširujúce karty pre notebooky, ap.):
9.1. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 12 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom
liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu.

