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sp.0147/2019 Námešný
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22.01.2019

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávka informačnej a komunikačnej techniky“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Ulica:

Mieru 549/16, 02801, Trstená

IČO:

00634891

Kontaktná
osoba:

Ing. Pavol Námešný

E-mail:

Pavol.Namesny@zilinskazupa.sk

Tel.:

+421415032464

2. Opis predmetu zákazky

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Podrobný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - informačnej a komunikačnej techniky pre potreby
HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ.

Administratívny počítač

-12ks

Procesor

min. 4 jadrá, typu x86 s výkonom min. 7000 bodov v
benchmarku teste, min. 6MB cache

RAM
s možnosťou

minimálne 8GB DDR3 s rýchlosťou 1600 MHz,
rozšírenia na min. 16GB, konfigurácia 2x4GB

Pevný disk

Optická mechanika

Grafický adaptér

min. 500GB , SATA, 7200 otáčok

DVD +/- RW

integrovaný so zdieľanou pamäťou, podpora DirectX 11.1 a
OpenGL 4.1, podpora zobrazovania na viacerých

monitoroch
súčasne cez VGA a DP alebo.HDMI port

Sieťový adaptér

integrovaný s rýchlosťou 10/100/1000 Mbps, fullduplex
1xRJ45

Vstupno výstupné porty
,

min 8 x USB celkom, z toho min. 2x USB na prednom paneli
z toho min. 2x USB 3.0i,

Ovládače

Klávesnica

Myš

Operačný systém

stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu zariadenia

USB Klávesnica so slovenskými klávesmi

USB Optická s kolieskom

operačný systém s grafickým používateľským rozhraním v SK
prevedení, s možnosťou pridania PC do domény,

operačný
systém musí byť plne kompatibilný s OS používaným u
žiadateľa

Základné softvérové

Office Standart min verzia 2010/2013

vybavenie

Záručná doba
náhradné

záruka min. 2 roky priamo u zákazníka do 24hodín ,
diely dostupné min. 5 rokov od zakúpenia zariadenia

Monitor

Veľkosť obrazovky

- 12ks

minimálne 21,5", LED

Jas

200 cd / m2

Kontrast

1000 :1 staticky

Odozva

max. 8 ms

Rozlíšenie obrazovky

Úprava povrchu obrazovky

I/O

1920 x 1080 / 60Hz

matná

1xVGA, 1x DP alebo HDMI /musí byť kompatibilné

s požadovaným počítačom/, súčasťou dodávky musí byť
1xVGA kábel a 1x DP alebo HDMI kábel, podľa portu na
grafickom adaptéri požadovaného počítača

Stojan

Záručná doba

možnosť nastavenie náklonu -5 : +20°

2 roky

Tlačiareň

Druh

Maximálne mesačné

- 12ks

Laserová čiernobiela

5 000 str./mesiac

zaťaženie

Odporúčané mesačné

1 500 str./mesiac

zaťaženie

Rýchlosť tlače

Rýchlosť vytlačenia

min. 18 strán/min

max. 9 sekúnd

1. strany

Pamäť:

min. 8 MB

Vstupný zásobník 1

min. 150 listov

Vstupný zásobník 2

Podávač na recepty

Výstupný zásobník

min. 100 listov

Rozlíšenie

600 x 600 DPI

Formáty papiera

Duplexná tlač

A4, A5, A6

automatická

Rozhranie tlačiarne

USB min 2.0, LAN

Max. spotreba pri tlači

400 W

Max. spotreba v režime

5W

"ready"

Podporované OS

OS používaný u žiadateľa a tlačiareň musí byť plne
kompatibilný s OS požadovaným v položke

administratívny
počítač

Záručná doba

2 roky

Typ zákazky: Tovary
CPV:

30213000-5 Osobné počítače
30232110-8 Laserové tlačiarne
30231200-9 Konzoly

3. Podmienky účasti:
Uchádzač preukáže oprávnenie dodávať tovar dokladom zverejneným na verejne dostupnom portáli.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Dodanie predmetu zákazky je definované v návrhu kúpnej zmluvy.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 8 868 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 01.02.2019 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Dodávka informačnej a komunikačnej techniky“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie
kritérií vložte do systému v záložke Odoslanie ponuky. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.

10. Miesto dodania tovaru
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená.

11. Obsah ponuky
1. Návrh na plnenie kritéria (v prílohe)
2. Vyplnený, podpísaný a naskenovaný návrh kúpnej zmluvy vo formáte.pdf
3. Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti

12. Doplnujuce informacie

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a z prostriedkov operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program.
Výsledok z prieskumu trhu nezakladá povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu s
uchádzačom, ktorý predložil najlepšiu cenovú ponuku.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani dobierkové platby.

S pozdravom
Ing. Pavol Námešný
+421415032464
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, odborný referent - verejné obstarávanie

