Príloha č. 1 výzvy č. 11 - „Nákup min. 54 ks tabletov s príslušenstvom“

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že oproti výzve č. 8, ktorej predmetom bol tiež nákup tabletov,
a ktorá bola zrušená, vypustil technickú požiadavku na tablety - rozhranie pripojenia USB-C
a požiadavky na maximálnu váhu tabletu.
Požadovaná je dodávka min. 54 ks nových tabletov s príslušenstvom.
Lehota dodania: 34 ks najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy. Zvyšný počet tabletov najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
kúpnej zmluvy.
Osobitné požiadavky na plnenie:
• Dodanie tovaru na miesto plnenia magistrát hlavného mesta SR, Primaciálne námestie č. 1 len
v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod do 15:00 hod. a dodanie je potrebné avizovať minimálne
dva pracovné dni vopred.
• Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných, nerepasovaných zariadení
v originálnom neporušenom balení.
• Verejný obstarávateľ požaduje dodanie všetkých zariadení podľa nižšie uvedených
a špecifikácií zariadení. Úspešný uchádzač je povinný dodať celý predmet zákazky naraz. Ak
by dodanie všetkých tovarov spôsobilo predstavovalo dlhú dobu dodania, predávajúci sa môže
s kupujúcim (verejným obstarávateľom) dohodnúť aj na postupnom dodaní tovarov.
• Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného
tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený
obal tovaru a pod.).
• Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných
obaloch, ak zistí, že nespĺňa ktorúkoľvek požadovanú technickú špecifikáciu na predmet
zákazky a nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
• Požadovaná plná záruka na všetky zariadenia, na ich hardvérové a softvérové súčasti na dobu
min. 24 mesiacov od dátumu dodania.
• Požaduje sa dodanie tovaru so servisnou dokumentáciou, návodom na použitie (v slovenskom
alebo českom jazyku), záručným listom a preberacím protokolom.
Technická špecifikácia – verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávané tovary spĺňali
minimálne nasledovnú technickú špecifikáciu.
• displej veľkosti: minimálne 10.1
• rozlíšenie displeja minimálne 1920 × 1200 IPS
• procesor: minimálne na úrovni výkonu Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz, minimálny
počet jadier 8
• RAM: minimálna kapacita 3 GB
• interná pamäť: minimálna kapacita 32 GB,
• pamäťová karta až 128 GB, WiFi, Bluetooth minimálne 4.2
• GPS
• 4G/LTE
• webkamera zadná minimálne 5 Mpx s automatickým ostrením, predná strana minimálne 2
Mpx s fixným zaostrením
• zvuk 2x predný reproduktor s technológiou Dolby Atmos
• integrovaný mikrofón
• akcelerometer
• výdrž batérie minimálne 7,5 h
• Operačný systém, nie starší ako Android 9.0 Pie
Špecifikácia obalu:
• Puzdro na tablet, výrezy na konektory a tlačidlá a integrovaný stojan
Špecifikácia ochrannej fólie:
• Ochranné sklo na tablet

