
 
 

V Ý Z V A na predloženie cenových ponúk 
zákazka s nízkou hodnotou a elektronickou aukciou prostredníctvom systému evoservis.sk 

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Technické vybavenie pre realizáciu mikroprojektu  
 

Názov mikroprojektu: Literárno-historické chodníčky Beskydami  

Mikroprojekt realizovaný cez Žilinský samosprávny kraj v rámci programu  Program 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  
 Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0046  

           

         1.  Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Názov: Krajská kniţnica v Ţiline  

Sídlo:   Ul. A. Bernoláka 47  

IČO:     00185752 

DIČ:     2020671719 

Telefón: 041/ 7232745  

Stránkové dni: pondelok – piatok od 8,30 hod. do 15,00 hod.   

      Kontaktná osoba: Jana Eliašová    

      e- mail: eliasova@krajskakniznicazilina.sk  

 

2. Názov predmetu zákazky: Technické vybavenie pre realizáciu mikroprojektu Literárno-

historické chodníčky Beskydami 
 

3. Podrobný opis predmetu zákazky:  

  
1. Multifunkčné zariadenie (1 kus): 

 FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE S FUNKCIOU OCR PRE OPTICKÉ ROZPOZNÁVANIE 

PÍSMA DOKUMENTOV, Wifi, sieťové pripojenie, duplexná tlač, FAX, ADF podávač, USB 2.0,  

 VEĽKOSŤ TLAČE A SKENOVANIA A3+,  

 RÝCHLOSŤ TLAČE PODĽA ISO/IEC 24734: min. 24 str./min. čiernobiela, min. 24 str./min. farba,   

 RÝCHLOSŤ OBOJSTRANNEJ TLAČE, ISO/IEC 24734: min. 16 A4 str./min. čiernobiela, 16 A4 str./min. farba,   

  RÝCHLOSŤ KOPÍROVANIA: min.  22 ipm čierna, min. 21 ipm farebne,  

 ROZLÍŠENIE KOPÍROVANIE / TLAČ / SKENOVANIE (DPI): min. 600 x 1200,    

 EKONOMICKÁ TLAČ - kompatibilné náhradné kazety/tonery,  

 KAPACITA TLAČE: 65 000/mesačne,   

 PAMÀŤ: min. 1 GB,  

 ZÁRUKA: 36 mesiacov garantovaná výrobcom 

 

2. Digitálny fotoaparát s pamäťovou kartou (1 kus): 

 Digitálny kompaktný fotoaparát  

 ROZLÍŠENIE FOTOAPARÁTU: min. 20.1 Mpix 
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 OPTICKÝ ZOOM: min. 2.9 x 

 DIGITÁLNY ZOOM: min. 11 x  

 FORMÁT SNÍMKU: min. JPEG,  RAW  

 ROZSAH ZAOSTRENIA (OD PREDNEJ ČASTI OBJEKTÍVU): 5 cm - nekonečno (Š), 0,3 m - nekonečno (T) 

(MAKRO: 5 cm) 

 SVETLOSŤ OBJEKTÍVU: CLONOVÉ ČÍSLO (MAXIMÁLNA CLONA): F1,8 (Š) - 2,8 (T) 

 CITLIVOSŤ OBJEKTÍVU (ISO): 125 - 25600 

 MAX. OHNISKOVÁ VZDIALENOSŤ: 70 mm  

 MIN. OHNISKOVÁ VZDIALENOSŤ: 24 mm  

 VIDEOSEKVENCIA: Formát videa XAVC S a AVCHD verzia 2.0 / mp4,  

 ROZLÍŠENIE VIDEA: 1920 x 1080, Full HD 

 LCD OBRAZOVKA: min. 3´´ (7,5 cm), výklopný   

 ELEKTRONICKÝ HĽADÁČIK  

 OPTICKÝ STABILIZÁTOR OBRAZU  

 EXPOZÍCIA A ZAOSTRENIE: min: 1 / 2000 s  

 DOSAH BLESKU: ISO Automaticky: 0,4 m aţ 10,2 m 

 VÝDRŢ BATÉRIE(FOTOGRAFIE): 320 snímok/160 minút 

 DODÁVANÁ BATÉRIA: nabíjateľná  

 MANUÁLNE OSTRENIE, VYVÁŢENIE BIELEJ   

 VSTUPY A VÝSTUPY: USB, HDMI  

 Kovové telo, WiFi jedným dotykom, Závit na statív, samospúšť, dodanie s prepravnou taškou (obalom) 

 KOMPATIBILNÁ PAMÄŤOVÁ KARTA min: 100 GB  

 ZÁRUKA FOTOAPARÁTU: 24 mesiacov garantovaná výrobcom 

 

3. Počítačová zostava s monitorom (1 kus):  

 PROCESOR: CPU Mark min. 6600 bodov 

 OPERAČNÁ PAMÄŤ: min. 8GB DDR3 

 DISK 1: min. 128GB SSD  

 DISK 2: min. 1TB (1000 GB) 

 GRAFICKÁ KARTA: min. 2GB 

 DVD napaľovačka, Wifi, USB 3.0 

 OPERAČNÝ SYSTÉM: Windows 10 64-bit 

 PRÍSLUŠENSTVO: Klávesnica + myš, webkamera 

 OZVUČENIE- integrované reproduktory  

 POZNÁMKA: kompletná inštalácia s najnovšími aktualizáciami Windows 10, sfunkčnenie celej zostavy  

 ZÁRUKA: 24 mesiacov 

 Monitor:  

 UHLOPRIEČKA DISPLEJA: 28“ 

 MAXIMÁLNE ROZLÍŠENIE: 3840 x 2160 (4K) 

 RÝCHLOSŤ ODOZVY: 1ms 

 JAS: 30cd/m2 

 GRAFICKÉ VÝSTUPY: HDMI 1.4, VGA, DisplayPort, DVI 

 OSTATNÉ VÝSTUPY: USB 2.0, USB 3.0 

 OSTATNÉ FUNKCIE: VESA, PIVOT, USB HUB, Nastaviteľná výška, reproduktory 

 ZÁRUKA: 36 mesiacov garantovaná výrobcom 

 

4. Elektronický prezentačný panel - 1 kus: 

 VEĽKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ: LED/LCD, uhlopriečka min. 100cm 

 ROZLÍŠENIE: min. 1920x1080 FHD 

 POMER STRÁN: 16:9 

 ODOZVA: min. 6,5ms 

 ROZTEČ BODOV: 0,63 x 0,63mm 

 JAS: 350 cd/m2 

 KONTRAST: 1200:1 

 POZOROVACIE UHLY: 178°/178° 

 REPRODUKTORY: 2x10W 

 KONEKTORY: DVD-D, HDMI, D-SUB, 3,5mm konektor, RJ45, RS232, USB 



 SPOTREBA/PRÍKON: MAX. 145 W 

 PREVÁDZKA: 16/7 

 ZÁRUKA: 36 mesiacov garantovaná výrobcom 

 

U dodaného technického vybavenia sa vyţaduje Energy Star certifikácia.  

 
 

CPV kódy: 38651600-9:Digitálne fotoaparáty, 30213000-5:Osobné počítače, 30231300-

0:Zobrazovacie jednotky (obrazovky),  30232100-5:Tlačiarne a zapisovače, 38520000-

6:Skenery, 60000000-8:Dopravné sluţby (bez prepravy odpadu), 30237460-1:Počítačové 

klávesnice, 30237410-6:Počítačová myš, 30231000-7:Počítačové monitory a konzoly  
 

 

4.   Termín a miesto dodania predmetu zákazky:  

  Miesto zákazky: Krajská kniţnica v Ţiline, Ul. Bernoláka 47, 011 77 Ţilina     

  Termín dodania predmetu zákazky: do 15.4.2017 
   

5.   Typ zmluvného vzťahu: objednávka  

       
6. Predpokladaná cena zákazky: 5 100,00 € s DPH, t.j. 4 250,00 € bez DPH  

 Cenové ponuky prosíme predkladajte v mene: EUR 

 V cenovej ponuke uvádzajte celkovú cenu za plnenie predmetu zákazky s DPH. 

  

7. Kritéria výberu zákazky: najnižšia celková cena za splnenie predmetu zákazky (s DPH).        
 

8. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk: prostredníctvom systému evoservis.sk  do 

4.4.2017 (9:00) 

 

9.   Lehota na oznámenie výsledkov: obstarávateľ e-mailom oznámi dňa do 10.4.2017: 

- úspešnému uchádzačovi o prijatí jeho ponuky k danému predmetu zákazky; 

- ostatným účastníkom, ţe ich ponuky boli neúspešné.  

 

10. Podmienky pre realizáciu dodávky:  

a) Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po splnení 

predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náleţitosti riadneho účtovného a daňového 

dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platca faktúry: Krajská kniţnica v Ţiline; 

b) Objednávateľ poţaduje originál faktúry v písomnej podobe. Dodávateľ je povinný uviesť na 

faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k jednotlivým poloţkám. 

   

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaţi.  

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené ponuky, ak 

nebudú rešpektovať poţiadavky verejného obstarávateľa, ak navrhovaná cena bude 

vyššia ako je stanovený finančný limit oprávnených nákladov (objednávateľ disponuje 

objemom max. 5 109,00 EUR vrátane DPH).  

c) Predloţením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky nevyhnutné 

pre realizáciu zákazky.  

d) Dodávateľ je povinný predloţiť podrobnú špecifikáciu kaţdého dodaného tovaru s 

opisom technických vlastností spolu s dodávkou.  

e) Dodávateľ je povinný odovzdať tovar v mieste plnenia poverenej osobe objednávateľa, 

ktorá vykoná obhliadku tovaru a skontroluje doklady dodávané spolu s tovarom. 



f) V prípade, ak bude zistené, ţe tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii 

predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať. 

g) Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny dopravu na miesto plnenia, inštaláciu a uvedenie 

zariadení do prevádzky a zaškolenie personálu. 

h) Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred 

dodaním pouţívaný alebo opotrebovaný. 

i) Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia naraz jednou dodávkou. 

j) Nedodrţanie povinností dodávateľa sa povaţuje za podstatné porušenie zmluvy a 

objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť 
      

                                                                 

 

V Ţiline, 27.3.2017 
                                                                                                                  Mgr. Katarína Šušoliaková 

                                                                                                          Krajská kniţnica v Ţiline 

                                                                                                                       riaditeľka   

 

 

 

  


