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Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie
Informácia o zmene súťažných podkladov
Identifikácia verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ:
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja,
n.o.
Predmet zákazky:
Nákup, dodanie a inštalácia výpočtovej techniky
Druh súťaže:
Výzva č. 3 v rámci Dynamického nákupného systému (§ 61 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené:
vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2018 dňa 23.11.2018 pod
značkou oznámenia 16806-MUT
Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 21.02.2019 a v súlade s ust. § 48 ZVO, Vám
zasielame nasledovné vysvetlenie:
Otázka:
„k položke číslo 9 licencie ESET.
- Podľa špecifikácie nám nie je jasné, čo je predmetom tejto položky a čo má uchádzač naceniť. ESET
Endpoint Antivirus je klientska licencia, predáva sa podľa počtu PC a zároveň ESET File Security je
serverová licencia a predáva sa podľa počtu serverov (pre Windows, alebo Linux). Žiadame upresniť,
čo verejný obstarávateľ plánuje obstarávať, resp. požadujete naceniť 8 licencii Endpoint Antivirus pre
PC + 8 licencii File Security pre 8 serverov? Ako jednu položku?“
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ oznamuje zaradeným záujemcom, že predmetom obstarávania, t.j. nacenenia je
8 licencií + 2 opcie na licencie ESET Endpoint Antivirus pre PC. Verejný obstarávateľ neobstaráva 8
licencií File Security pre 8 serverov.“
Zároveň z dôvodu prehľadnosti, verejný obstarávateľ upravuje špecifikáciu - tabuľku v bode 9.
„Licencia ESET“ z pôvodnej špecifikácie:
P.č.

1.

položka

laptop s OS - business trieda

ks opcia [v ks]

7

2

parametre požadované verejným obstarávateľom
13,3-14" IPS LED FHD matný displej 1920×1080, RAM
min. 8GB DDR4 2133 MHz, Intel i5 7gen / i3 8gen alebo
ekvivalent s rovnakými alebo lepšími parametrami, min.
256GB SSD, min. 2xUSB 3.0, min. 1xUSB 3.1 Type-C, min.
1xHDMI + VGA port, čítačka SD kariet, RJ-45 (LAN),
wifi+bluetooth, podsvietená klávesnica, čítačka
odtlačkov prstov, Win10 PRO 64bit, hmotnosť do 2kg,

P.č.

položka

ks opcia [v ks]

2.

dokovacia stanica

7

2

3.

desktop PC s OS

1

1

4.

monitor

8

parametre požadované verejným obstarávateľom
min. 3-ročná záruka

kompatibilná s laptopom vrátane napájacieho adaptéra,
min. 1xHDMI, min. 1xUSB 3.0, min. 1xUSB-C 3.1,
pripojenie + napájanie laptopu cez USB-C konektor
Intel Core i3 7.gen alebo ekvivalent s rovnakými alebo
lepšími parametrami, RAM min. 8GB, min. HDD 512GB
alebo min. SSD 256GB, DVD RW, RJ-45 (LAN), min.
1xHDMI, Win10 PRO 64bit

2

21,5" - 22" IPS, Full HD min. 1920 x 1080, min. 75 Hz,
nastaviteľná výška, otočenie-pivot, min. 1xHDMI,
DisplayPort, USB-hub, vstavané reproduktory, min. 3ročná záruka next business day
A4 laserová tlačiareň/skener/kopírka, LAN, wifi, duplex,
rýchlosť tlače minimálne 18 strán/min., kvalita tlače
min. 1200 x 1200 dpi, podávač na skenovanie, dotykové
ovládanie, mobilná tlač

5.

farebná multifunkčná tlačiareň 1

1

6.

set drôtová myš + klávesnica

8

2

7.

brašňa/taška na laptop

5

2

8.

licencia na MS Office

8

2

Office 365 business, ročná licencia

9.

licencia ESET

8

2

ESET Endpoint Antivirus + File Security, ročná licencia

slovenská klávesnica, pripojenie pomocou USB
kompatibilná s laptopom max. do veľkosti 14",
odnímateľný ramenný popruh, farba - tmavý odtieň

na upravenú špecifikáciu - nasledovne
P.č.

položka

ks opcia [v ks]

1.

laptop s OS - business trieda

7

2

2.

dokovacia stanica

7

2

3.

desktop PC s OS

1

1

4.

5.

monitor

8

farebná multifunkčná tlačiareň 1

parametre požadované verejným obstarávateľom
13,3-14" IPS LED FHD matný displej 1920×1080, RAM
min. 8GB DDR4 2133 MHz, Intel i5 7gen / i3 8gen alebo
ekvivalent s rovnakými alebo lepšími parametrami, min.
256GB SSD, min. 2xUSB 3.0, min. 1xUSB 3.1 Type-C, min.
1xHDMI + VGA port, čítačka SD kariet, RJ-45 (LAN),
wifi+bluetooth, podsvietená klávesnica, čítačka
odtlačkov prstov, Win10 PRO 64bit, hmotnosť do 2kg,
min. 3-ročná záruka
kompatibilná s laptopom vrátane napájacieho adaptéra,
min. 1xHDMI, min. 1xUSB 3.0, min. 1xUSB-C 3.1,
pripojenie + napájanie laptopu cez USB-C konektor
Intel Core i3 7.gen alebo ekvivalent s rovnakými alebo
lepšími parametrami, RAM min. 8GB, min. HDD 512GB
alebo min. SSD 256GB, DVD RW, RJ-45 (LAN), min.
1xHDMI, Win10 PRO 64bit

2

21,5" - 22" IPS, Full HD min. 1920 x 1080, min. 75 Hz,
nastaviteľná výška, otočenie-pivot, min. 1xHDMI,
DisplayPort, USB-hub, vstavané reproduktory, min. 3ročná záruka next business day

1

A4 laserová tlačiareň/skener/kopírka, LAN, wifi, duplex,
rýchlosť tlače minimálne 18 strán/min., kvalita tlače
min. 1200 x 1200 dpi, podávač na skenovanie, dotykové
ovládanie, mobilná tlač
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P.č.

položka

ks opcia [v ks]

parametre požadované verejným obstarávateľom

6.

set drôtová myš + klávesnica

8

2

7.

brašňa/taška na laptop

5

2

8.

licencia na MS Office

8

2

Office 365 business, ročná licencia

9.

licencia ESET

8

2

ESET Endpoint Antivirus, ročná licencia

slovenská klávesnica, pripojenie pomocou USB
kompatibilná s laptopom max. do veľkosti 14",
odnímateľný ramenný popruh, farba - tmavý odtieň

Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje, že upravuje súťažné podklady z dôvodu prehľadnosti aj v
„Prílohe č. 5 k Súťažným podkladom – Technická špecifikácia ponúkaného tovaru“, konkrétne jej
bod 9. „Licencia ESET“.
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné zmeny zohľadnili vo
svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že lehoty uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk
ostávajú zachované.
Lehota na predkladanie ponúk je 25.02.2019 do 09:00 hod.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.02.2019 o 10:00 hod.
S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa
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