Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2019

Žilina 22.10.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Interaktívny systém Vivitek/ekvivalent (so vstavaným PC) - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:
E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Interaktívny systém - 1 ks
Ľahko prenosný interaktívny systém určený na podlahu alebo stôl
Pomôcka pri prezentácií, výučbe alebo pre rôzne podujatia
Umožňuje prácu s interaktívnymi perami (dvaja účastníci súčasne).
Nie pevný, ale možno ľahko prenášať bez ďalšieho nastavovania
Súčasťou systému musí byť projektor Vivitek D756USTi (ekvivalekt), počítač s Intel procesorom a zabudovaným
reproduktorom, 2 ks interaktívnych pier, plátno. Operačný systém PC Windows.
Súčasťou systému musia byť softvéry: i-Draw; Genee Spark; Genee Explorer.
Natívne rozlíšenie: WXGA (1280 x 800)
Max. Rozlíšenie: UXGA (1600 x 1200) pri 60 Hz
Veľkosť obrazu (uhlopriečka): 80 “- 100”
Reproduktory: 10 W x 2
Rozmery (W x D x H): 287,7 x 374,5 x 122,6 mm (bez výšky zrkadla)
Hmotnosť: 5 kg
Diaľkové ovládanie
Počítač s Intel procesorom:
Procesor: Intel Celeron N2820, 2 jadrový (2,4 GHz)
Grafická karta: integrovaná Intel HD graphics
Pamäť RAM: 4 GB DDR3
Disk: 500 GB
Operačný systém: Windows 8,1
Vstupy/výstupy: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 3,5mm Audio jack, Ethernet port, HDMI
Zabudované Wifi a Bluetooth

Verejný obstarávateľ definoval presné druhy tovarov za účelom určenia kvalitatívnych a funkčných parametrov
dodávaného tovaru. Verejný obstarávateľ samozrejme povoľuje dodanie ekvivalentných tovarov (výrobkov),
avšak tieto musia mať preukázateľné lepšie, alebo rovnaké kvalitatívne a funkčné vlastnosti (pamäť a výkon, funkčnosť).
Typ zákazky: Tovary
CPV:

39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia

3. Podmienky účasti
Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktoré predkladá ponuku a o zákaze účasti vo
verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky
1.Verejný obstarávateľ definoval presné druhy tovarov za účelom určenia kvalitatívnych a funkčných parametrov dodávaného tovaru.
Verejný obstarávateľ samozrejme povoľuje dodanie ekvivalentných tovarov (výrobkov), avšak tieto musia mať preukázateľné lepšie
alebo rovnaké kvalitatívne a funkčné vlastnosti. 2.Lehota dodania do 20 dní odo dňa prevzatia objednávky. 3.Záručná doba 24
mesiacov.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 0 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
eTechnology s.r.o.
Za poštou 3835/7A, 920 01 Hlohovec
Pavol Kopáni
pavol.kopani@etechnology.sk
MIVASOFT, spol. s r.o.
M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
Miroslav Vančo
miro@mivasoft.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
eTechnology s.r.o.
Za poštou 3835/7A, 920 01 Hlohovec
Pavol Kopáni
pavol.kopani@etechnology.sk
Cenová ponuka: 2 355,9 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
MIVASOFT, spol. s r.o.
M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
Miroslav Vančo
miro@mivasoft.sk
Cenová ponuka: 2 350 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
MIVASOFT, spol. s r.o.
M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa
Miroslav Vančo
miro@mivasoft.sk
Cenová ponuka: 2 350 € s DPH za celý predmet zákazky

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Roman Osika, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Mgr. Richard Hulín, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ing. Roman Osika

Mgr. Richard Hulín

