
 
 
 

Výzva na predloženie cenových ponúk  prostredníctvom  Elektronického 
kontraktačného systému (Elektronického trhoviska) 

 

Zákazka na výber dodávateľa výpočtovej techniky pre skvalitnenie 
poskytovaných knižnično-informačných služieb, časť financovaná zo  
zdrojov zriaďovateľa  a  časť v rámci mikroprojektu zo zdrojov  Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 

 
Názov mikroprojektu: Kysucká knižnica v Čadci a ŻywieckaBibliotekaSamorządowa –   
centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov 
 
Mikroprojekt realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja - 
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  
 
Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0042 
 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa :  
Názov: Kysucká knižnica v Čadci  
Sídlo: Ul. 17. novembra 1258,022 01 Čadca   
IČO:  36145068 
DIČ:  2021435625 
Telefón: 041/4334115 
Stránkové dni: pondelok – piatok od  7,00  hod. do 15,00  hod.  
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Mudríková  
e- mail:mudrikova@kniznica-cadca.sk 
 
2.Názov zákazky :Nákup výpočtovej techniky 
Kľúčové slová:počítač, tlačiareň, skener, notebook, monitor, snímač čiarového kódu 
CPV: 30213000-5 Osobné počítače, 30232110-8 Laserové tlačiarne, 30232150-0 
Atramentové tlačiarne, 30216130-6 Snímače čiarového kódu, 30231000-7 Počítačové 
monitory a konzoly, 30216110-0- Skenery na používanie s počítačom, 30213100-6-Prenosné 
počítače, 30237200-1 Príslušenstvo počítačov, 30237410-6- Počítačová myš, 30237460-1-
Počítačové klávesnice, 60000000-8- Dopravné služby(bez prepravy odpadu) 
Druh:Tovar,Služba 



 
3. Predmet zákazky: Výpočtová technika 
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 
Nákup výpočtovej techniky pre skvalitnenie poskytovaných knižnično-informačných služieb, 
časť financovaná zo  zdrojov zriaďovateľa  a  časťv rámci mikroprojektuzo zdrojov 
 Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. 
 
 
 
Technické požiadavky predmetu zákazky sú minimálne do 
kvality a výkonu, dodávateľ môže predložiť aj tovar s 
výkonnejšími parametrami: 
   
Predmet zákazky (podrobný opis) Hodnota/charakteristika 
1. Počítačová zostava: 2 kusy PC Core i5 -7400, 8GB DDR4, HDD 1TB 

Grafika 4GB,USB, IEEE 1394, čitačka kariet, 24" 
monitor, 1x PCI Express x1 Slots ,1x PCI Express 
x16 Slots, klávesnica, reproduktory, myš, 
Windows 7 /10, 24" LCD Acer S240HLbid -Full 
HD,5ms, slim,DVI,HDMI. 

2.  Farebná laserová tlačiareň:1kus multifunkčná, A4 tlačiareň/skener/kopírka/, 
farebné dotykové LCD, 18 str. za minútu 
čiernobielo, 18 str. farebne, 600x600 dpi, CPU 
800 MHz, 256 MB, NFC, duplex, USB 2.0, LAN, 
WiFi, USB kabeláž, vstupné tonery. 

3.  Veľkoformátová farebná tlačiareň: 
1kus 

Atramentová tlačiareň, formáty A2, A3+, A3++, 
A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6,C4, 2880x1440 
dpi, Wi-fiDirec, 9 ink, USB pripojenie, vstupné 
tonery a USB kabeláž. 

4. Farebná tlačiareň na CD/DVD: 1kus Rozlíšenie tlače 5.760 x 1.440 DPI,formáty  A4, 
A5, A6, B5, C6, tlač na CD/DVD, Port USB, 
WiFi, 6 fľaštičiek atramentu 70 ml (Bk, Cy, LCy, 
Ye, Ma, LMA), USB kábel, návod na inštaláciu, 
software (CD), záručný dokument 

5. Skener A3 pre skenovanie kníh: 1kus Plochý skener na knihy A3, Obrazový senzor: 
CCD,Rozlíšenie: Optické: 600 dpi, Hardvérové: 
600 x 1200dpi, Sken. režimy Farebný: 48-bit 
vstup, 24-bit výstup, Stupne šedi: 16-bit vstup, 8-
bit výstup, Čiernobiely: 1-bit výstup Rýchlosť 
skenovania: 2,48 s (farebne, 300 dpi, A3), 2,10 s 
(stupne šedi /čiernobielo, 300 dpi, A3), 
Skenovacie oblasť: Max:304,8 (Š) x 431,8 (D) 
mm, Odporúčaná maximálna hodnota denného 
skenovania:5000 listov, BookEdge 2mm, 
Rozhranie: USB 2.0. Podp. OS: Windows 
2000/XP/Vista/7/8/10, Protocol TWAIN 



Compliant, Optické rozpoznávanieznakov (OCR): 
áno, Hardvérové požiadavky: Procesor 
Pentium IV 2.0 GHz a vyššou, 512 MB RAM 
alebo viac. 

6. Notebook:1 kus Procesor Core i7-7500U 2.70GHz 
Počet jadier procesora: 2, Passmark: 5337 
(7.11.2016), Displej / grafika -15,6", 1920 x 1080 
(FHD), Grafická karta: Intel HD Graphics 
Optická mechanika DVD-RW, Pamäť 8GB 
DDR4 SDRAM SODIMM (2x4), Frekvencia 
pamäte [MHz]: 2 133 1TB HDD, 5400 Rpm 
Pripojenie k sieti bluetooth: Áno (4.1), typ 
sieťovej karty: GLAN, WLAN,  rozhranie 
HDMI: 1x, VGA [D-Sub]: 1x, počet portov USB 
2.0: 1x, počet portov USB 3.0: 2x, audio 
combojack: 1x, RJ45: 1x, numerická klávesnica, 
čítačka kariet: 4v1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), 
reproduktory, kamera, operačný systém Windows 
7/10 

7. Počítačová zostava 2: 6 kusov A10-9700 APU (3,5 GHz,)RAM 8GB DDR4 2133MHz, 

HDD 1TB - DVD±R/RW, AMD Radeon™ R7 450 , 

Microsoft Windows 10 (7), USB, 1x slot PCIe x1, 1x 

slot PCIe x16, klávesnica, myš, reproduktory. 

8.  LCD monitor: 6 kusov Rozlíšenie Full HD (1920 x 1080), 16: 9 formát. 
LED uhlopriečka: 23,6, 1 x D-Sub, 1 x DVI, +  
DVI,D-Sub, kábel, kábel napájenia, CD Software 
/ ovládače / príručka 

9. USB čítačka čiarového kódu: 5kusov Rozhranie USB, min. šírka čiarového kódu 4 mil 
červená kontrolka LED, rýchlosť skenu 400 sken / 
s, max. prípustná vzdialenosť 60 cm, 
Dekódovacia schopnosť EAN/JAN, GS1 DataBar, 
Postnet , PLANET, Royal Mail, GS1 
DataBarStackedOmnidirectional, GS1 
DataBarExpandedStacked, GS1 
DataBarComposites, GS1 DataBarStacked, 
technológia prepojenia káblová 
Oznámenie OK bzučák, stojan, kábel 
 

10. Čiernobiela laserová tlačiareň – 2 
kusy 

Formáty papiera 
A4, A5, A6, B5, pohľadnice, obálky (C5, DL, B5) 
Rýchlosť tlače, čierna (normálna, A4) až 18 
str./min., možnosti obojstrannej tlače-ručná (s 
podporou ovládača), pripojenie 1x USB 2.0, 1x 



bezdrôtový WiFi adaptér 802.11b/g/n, možnosť 
bezdrôtového pripojenia, možnosť mobil. tlače 
HP ePrint, GoogleCloudPrint, USB kábel, 
kompatibilné operačné systémy, pamäť 8 MB, 
predinštalovaná úvodná originálna čierna 
tonerová kazeta HP LaserJet (500 strán), 
inštalačná príručka, softvérové ovládače a 
dokumentácia na CD-ROM, napájací kábel, kábel 
USB 

 
 
4. Typ zmluvného vzťahu : Kúpna zmluva, ktorá bude s úspešným uchádzačom  uzavretá 
automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému (EKS) 
a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Predmetom tejto zmluvy je 
Zákazka financovaná zo zdrojov EÚ. Na túto zmluvu sa budú vzťahovaťosobitné ustanovenia 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 
 
5. Čas a lehota na plnenie zmluvy: od 19.7.2017od 8,00 hod  do 11.8.2017 do14,00 hod 
 
6.Množstvo / rozsah plnenia: 26ks 
 
7.Maximálna výška zdrojov: 10 290,- Eur s DPH 
 
8. Miesto dodania predmetu zákazky: Kysucká knižnica v Čadci, 17.novembra 1258,  
022 01 Čadca 
 
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia celková hodnota predmetu zákazky 
s DPH 
 
9. Lehota na predkladanie ponúk prostredníctvom Elektronického kontraktačného 
systému ( Elektronického trhoviska): do 14.7.2017do 14,00 hod 
 
 
10. Osobitné požiadavky na plnenie: 
 
Vrátane dopravy do sídla objednávateľa.  
 
V prípade predloženia ekvivalentu, uchádzač predloží technické listy s parametrami a 
preukáže rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti výrobkov pri dodržaní plnej funkčnej 
charakteristiky výrobku.  
 
V prípade predloženia ekvivalentu, ktorý preukázateľne nebude mať rovnaké alebo lepšie 
kvalitatívne vlastnosti výrobkov pri dodržaní plne funkčnej charakteristiky výrobku si 
objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.  
 



Vrátane dodania technickej dokumentácie/návodov na obsluhu.  
 
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov odo dňa dodania.  
 
Požaduje sa predložiť aktualizovaný cenový rozpis za jednotlivé položky bez DPH a s DPH 
do 3 dní od ukončenia obstarávania. V cene budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky 
spojené s dodaním predmetu plnenia zmluvy na miesto dodania.  
 
Dodávateľ je oprávnený fakturovať cenu za dodanie celého predmetu plnenia, po jeho 
skutočnom dodaní a prevzatí zákazky.  
 
Tovar musí byť nový, originálny, nepoužívaný, nerepasovaný, v bezchybnom stave, 
v originálnom balení.  
 
Objednávateľ požaduje, aby sa dodávateľ zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, overovania 
súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku na mikroprojekt.  
 
V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 od prevzatia, má dodávateľ povinnosť 
vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov, na náklady dodávateľa ( doprava). 
 
Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe. 
 
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa a zároveň 
po vybavení reklamácie doručiť do sídla objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ 
bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy oznámi objednávateľovi kontaktné informácie 
pre doručenie objednávok a riešenie reklamácií. 
 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo poškodený  avadný. 
V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru objednávateľ zistí nezrovnalosti - zrejmé 
chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví  protokol nezrovnalostí. Dodávateľ je 
povinný na vlastné náklady vady odstrániť.    
 
 
V Čadci 4.7.2017 

 
                                                                   PhDr. Janka Bírová 
                                                                   riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci 
 


