Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie komunikačných zariadení
na prenos obrazu a zvuku
(zákazka z nízkou hodnotou)
Predmetom je dodanie troch nových zariadení na vysunuté pracoviská verejného
obstarávateľa. Výberovým kritériom je najnižšia cena vrátane DPH. Predpokladaná cena
predmetu obstarania je do 30,0 tis. €.
Ponuky je potrebné predložiť verejnému obstarávateľovi na adresu Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava.
Lehota na predloženie ponúk: 18.4.2011 do 10,00 hod. na vyššie uvedenú adresu verejného
obstarávateľa. Ponuka musí byť doručená do tohto termínu poštou alebo odovzdaná osobne
v podateľni NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava v zalepenej obálke.
Na obale (obálke) ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
adresa verejného obstarávateľa uvedená vyššie,
adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania
výrazne označenie „Súťaž“ – „Neotvárať“,
označenie heslom verejnej súťaže: „Komunikácia NKÚ SR“.
Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2011
Ponuka musí obsahovať: cenovú ponuku a podpísaný vyplnený návrh zmluvy (vrátane príloh
zmluvy)
Vysvetlenie je možné žiadať na vyššie uvedenej adrese alebo emailom
(zdenko.kovac@nku.gov.sk): do 11.04.2011
Fakturácia: na vyššie uvedenú adresu, splatnosť 30 dní
Miesta dodania a inštalácie:
Expozitúra Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Expozitúra Trnava, Kollárová 8, 917 02 Trnava
Expozitúra Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Požadovaný termín dodania: do 8 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy
Technické špecifikácie v prílohe č.1, návrh zmluvy v prílohe č.2

Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ sekcie predsedu

Príloha č.1
Zariadenia musia umožniť nezávisle komunikovať ktorejkoľvek lokalite medzi sebou (bodbod) až do kvality full HD (1920x1080/30fps). Riešenie musí byť kompatibilné s existujúcim
riešením (Lifesize Room 220 -1 ks, Lifesize Express 220 – 5 ks). V každom KM bude
nainštalovaný výkonný datavideoprojektor (nie je súčasť dodávky) a monitor, ku ktorým sa
videokonferenčné zariadenie pripojí. Súčasťou dodávky bude inštalácia kabeláže k rozhraniu
(zásuvkám) liniek siete VAN NKÚ SR v každej KM alebo k IP linkám. Systém musí umožniť
komunikáciu so šifrovaním. Špecifikácia systému s minimálnymi požiadavkami je uvedená
v nasledovnej tabuľke.
Technické špecifikácie
Zloženie:
Zariadenie
ks
Zahrnuté v cene musí byť:
Systémová jednotka (codec) s kamerou musí
poskytovať prenos až v kvalite full hd
Predlžovacia kabeláž k mikrofónu, mikrofón
Modul pre pripojenie do siete
Doprava
Inštalácia
Full HD monitor/TV:
47i/120 cm, rozlíšenie 1920 x 1080, s reproduktormi
technológia odolná proti vypaľovaniu rámcov ( pri
statickom obraze (napr. mriežka z okien pri
multikonferencii, logo )
ozvučenie KM prostredníctvom audio video systému,
2.1, minimálny celkový výkon 200W, 2 reproduktory,
Subwoofer, DVD/CD, DivX, MP3, WMA, JPEG,
Dolby Digital, HDMI, USB2.0
Drobný inštalačný materiál
Oživenie VK
Kábel VGA/HDMI cca 25m, a držiak na dataprojektor
( integrácia s existujúcim dataprojektorom Epson EBW8)
Audio kabeláž
Kompaktné riešenie pre mobilné umiestnenie
(kolieska) vyššie špecifikovanej obrazovky,
videokonferenčnej jednotky, audiovideosústavy,
kamery
Silová kabeláž
Stenová lišta
2 ročná záruka na mieste

3

Po zapojení zariadení musí byť umožnená viac bodová konferencia (multikonferencia) až
ôsmich miest minimálne v kvalite HD (1280x720/30fps).
Minimálne požadované technické parametre systému :
Systém musí obsahovať :
jadro systému (codec)
High Definition 1080p30/720p60 kamera (pohyblivú so zoomom (tzv. PTZ),
zaostrenie manuálne/automatické)
Mikrofón alebo obdobné zariadenie pre zachytenie zvuku
diaľkový ovládač
Napájacie zdroje 230 V (ak sú potrebné)
Obrazovka 47“ (120cm) High Definition 1920x1080 bodov
Pohyblivý stojan pre uchytenie všetkých súčasti systému (na expozitúrach)
Káble
Systém musí podporovať komunikáciu a obsahovať rozhrania :
H.323 a SIP od 128Kbps – 6,0Mb/s (minimálne do 4 Mb/s)
1xRJ-45 sieť LAN (10/100 Mb/s)
Požadovaná podpora video štandardov ITU:
H.261, H.263, H.263+, H.264 a H.239 pre duálny prenos obrazu ľudí a prezentácií
Požadovaná podpora video rozlíšení :
1080p30, 720p60, 720p30
Požadovaná podpora audio štandardov ITU:
G.711, G.722, G.722.1, G.728,
Požadované video výstupy pre pripojenie a zobrazenie obrazov :
1 x HD Video výstup 1080p30 pre obraz ľudí
1 x HD Video výstup 1080p30 pre obraz prezentácií
Požadované video vstupy pre pripojenie zdrojov obrazov :
1 x High Definition kamera systému
1 x DVI-I (umožňujúce HDMI/VGA) pre pripojenie notebooku a prezentácií
Ďalšie funkcie a vybavenie :
Systémový manažment cez web rozhranie
SNMP manažment
používateľská, administrátorská a prevádzková dokumentácia
24 mesiacov záruka formou zrýchlenej výmeny, s podporou softvérových upgrade
počas záruky
V prípade uvedenia technických požiadaviek, ktoré sú opísané pojmami, ktoré by mohli byť
zviazané s výhradným vlastníctvom použitia nejakého subjektu je povolený ekvivalent.

Príloha č.2

KÚPNA ZMLUVA
č. .......................
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
Predávajúci: .............................................
.............................................
zastúpený: ...........................
IČO: ....................................
DIČ: ....................................
IČ DPH: ..............................
bankové spojenie: ..................................
číslo účtu: ............................
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu ....................................
oddiel ......., vložka. č. ......................

Kupujúci:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
zastúpený: Dr. h. c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom
IČO: 30844878
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000060603/8180

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu zariadenia videokonferenčnej techniky
v rozsahu podrobnej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 (ďalej len „predmet zmluvy“)
a používateľskej, administrátorskej a prevádzkovej dokumentácie k nej (viď výnos
č. 312/2010 Z.z.), a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
2. Súčasťou predmetu dodávky
videokonferenčnej techniky.

je

aj

inštalácia

a sprevádzkovanie

zariadení

3. Predávajúci berie na vedomie, že cena predmetu zmluvy bude hradená z finančných
prostriedkov štátneho rozpočtu.
4. Pre účely tejto zmluvy sa dodaním predmetu zmluvy rozumie dodávka zariadení
videokonferenčnej techniky ich inštalácia a sprevádzkovanie ako aj dodanie ďalších
zariadení. Podrobný popis je uvedený v prílohe č.1.

Článok II.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom
znení na kúpnej cene vo výške ..................... € (slovom: ........................ eur) vrátane
DPH vo výške ...................... € (slovom: ...................... eur). Cenová špecifikácia je
uvedená v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
2. Dohodnutá cena zahrňuje všetky poplatky a dane súvisiace s dodaním predmetu
zmluvy, vrátane inštalácie, sprevádzkovania a dodávky do miesta určenia.
3. Kúpnu cenu je kupujúci povinný uhradiť na základe faktúry predávajúceho, súčasťou
ktorej bude kupujúcim potvrdený dodací list.
4. Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne dňom prevzatia predmetu
zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
kupujúcemu.
6. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, je kupujúci oprávnený
vrátiť faktúru predávajúcemu na doplnenie alebo opravu. V tomto prípade začne
splatnosť faktúry plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
7. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený
uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý
deň omeškania.

Článok III.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne do 8 týždňov odo dňa
účinnosti tejto zmluvy.
2. Predávajúci splní záväzok dodať predmet zmluvy po odskúšaní základných funkcií
predmetu zmluvy povereným zástupcom kupujúceho, ktorý potvrdí prevzatie
predmetu dodávky na dodávacom liste predávajúceho. Kupujúci je oprávnený
nepotvrdiť dodací list v prípade, ak predmet zmluvy nebol dodaný riadne a bez vád.

3. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetky potrebné dokumenty a závažné
informácie, požadované pre včasnú realizáciu zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje za
obojstranne odsúhlasených bezpečnostných opatrení vytvoriť pre vybraných
pracovníkov predávajúceho prístup do počítačovej siete kupujúceho za účelom
vykonania činností v súvislosti s inštaláciou, nastavovaním parametrov alebo
odstraňovaním zistených chýb a vád na predmete zmluvy.
4. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť pre predávajúceho podmienky pre dodávku,
inštaláciu a sprevádzkovanie predmetu zmluvy. V rámci tejto povinnosti kupujúci
zabezpečí vstup pre pracovníkov predávajúceho na miesta plnenia, v ktorých sa má
predmet zmluvy dodať a inštalovať.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia bude sídlo kupujúceho a sídla jeho
expozitúr:
- Expozitúra Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
- Expozitúra Trnava, Kollárová 8, 917 02 Trnava
- Expozitúra Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
6. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy, je predávajúci
povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý
deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo kupujúceho na náhradu
škody spôsobenej omeškaním predávajúceho.
7. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy riadnym prevzatím
v zmysle bodu 2 tohto článku.
Článok IV.
Záruka, záručný a pozáručný servis
1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na predmet zmluvy záruku v trvaní dvoch rokov
odo dňa podpísania dodacieho listu kupujúcim.
2. Kupujúci je povinný nahlásiť vady predmetu zmluvy predávajúcemu písomne, emailom alebo telefonicky bezodkladne po ich zistení. V oznámení uvedie ako sa vady
prejavujú.
3. Predávajúci sa zaväzuje reklamované vady odstrániť u kupujúceho do 2 pracovných
dní od ich nahlásenia. Nahlásiť vady je možné nasledovným spôsobom:
........................................(uviesť formu, čísla, adresy,....................................................
...........................................................................................................................................
V prípade, ak reklamovaná vada vyžaduje výmenu vadného dielu, zmluvné strany sa
dohodli na odstránení vady do 7 pracovných dní.
4. Pozáručný servis zabezpečí predávajúci na základe objednávok kupujúceho za úhradu
podľa cien aktuálneho cenníka predávajúceho.
5. Záruka poskytnutá predávajúcim sa nevzťahuje na prípady, pri ktorých došlo
k poškodeniu predmetu zmluvy neodborným zásahom zo strany kupujúceho alebo
tretích osôb.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len na základe písomnej a obojstrannej
dohody zmluvných strán vo forme dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží
predávajúci a dve vyhotovenia obdrží kupujúci.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsah je im jasný
a zrozumiteľný a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
4. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 a č. 2.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

V Bratislave dňa .......................

V Bratislave dňa .................

Predávajúci:

Kupujúci:

...................................................................

........................................................
Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

Príloha č.1 zmluvy Podrobný popis (špecifikácia) jednotlivého tovaru
Predávajúci tu uvedie presný obchodný názov pre každú navrhnutú položku, z čoho pozostáva
a jej technické parametre (napr. rozmery, rozlíšenie, farbu, váhu, vstupy, výstupy, protokoly
s ktorými pracuje, príslušenstvo), ktoré musia byť v súlade s minimálnymi požiadavkami na
funkčnosť systému .
Príloha č.2 zmluvy
Položkový rozpis ceny
Názov položky

Cena za
bez DPH

kus Počet kusov

Videokonferencia
Prešov
Videokonferencia
Trnava

1

Videokonferencia
Bratislava

1

1

Celkom

Cena
spolu Cena
bez DPH
z DPH

spolu

