Výzva na predloženie cenových ponúk prostredníctvom Elektronického
kontraktačného systému (Elektronického trhoviska)
Zákazka na výber dodávateľa dataprojektoru a projekčného
premietacieho plátna na pojazdnom statíve pre skvalitnenie poskytovaných
knižnično-informačných služieb, financovaná 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 dataprojektoru a projekčného premietacieho plátna na
pojazdnom statíve
Kľúčové slová:projektor, premietacie plátno
CPV: 38652120-7 Videoprojektory, 38653400-1 Premietacie plátna, 60000000-8-Dopravné
služby ( bez prepravy odpadu)
Druh:Tovar,Služba

3. Predmet zákazky: Dataprojektor DLP a projekčné plátno na pojazdnom statíve
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:
Nákup dataprojektoru a projekčného premietacieho plátna na pojazdnom statíve pre
skvalitnenie poskytovaných knižnično-informačných služieb, financovaný v rámci
mikroprojektuzo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014-2020.
Predmet zákazky (podrobný opis)
1. Dataprojektor DLP: 1 kus

Hodnota/charakteristika
Technológia projekcie DLP, Full HD, natívne
rozlíšenie 1920 x 1080, kontrast 10000 : 1,
svietivosť 4000 ANSI, reproduktor , HDMI,
kompatibilita s HDTV 480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p, kompatibilita s
videosystémami NTSC, PAL, SECAM

2. Projekčné plátno na pojazdnom
statíve: 1 kus

Rozmer 1500 x1500 mm, typ plátna Blankora F
(DIN 4102 B2), Gramáž plátna 600 g/m2,
pojazdná okrúhla oceľová podstava, projekčné
plátno tvorené sklenenou tkaninou s čiernymi
okrajmi, na zadnej strane opatrené čiernym
nepriehľadným plastovým poťahom, odolnosť
proti samovoľnému horeniu, biely kovový tubus a
konštrukcia statívu (RAL 9016), napínacia
mechanika pre optimálne rovnú premietaciu
plochu

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 7. 6.2017 od 8,00 hod do 30.6.2017 do14,00 hod
6.Množstvo / rozsah plnenia: 2ks
7.Maximálna výška zdrojov: 1 111,- 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 2.6.2017do 14,00 hod
10. Osobitné požiadavky na plnenie:
Vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa.
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 úspešný uchádzač 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 zmluvyoznámi objednávateľovi kontaktné informácie
pre doručenie objednávok a riešenie reklamácií.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, eď 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 25.5.2017
PhDr. Janka Bírová
riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci

