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Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/linka
Banská Bystrica
05184/2019/ODDVO Mesiariková 048/432 56 46
15.01.2019
Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie
Informácia o zmene súťažných podkladov
Identifikácia verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:
Nákup a dodanie výpočtovej techniky – osobné počítače
Druh súťaže:
Výzva č. 2 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 15.01.2019 a v súlade s ust. § 48 ZVO, Vám zasielame
nasledovné vysvetlenie:
Otázka:
„Verejný obstarávateľ uvádza v Prílohe č. 5 súťažných podkladov, názov prílohy: Technická špecifikácia
ponúkaného tovaru, pre parameter farba nasledovnú požiadavku:
Farba: čierna
Bude verejný obstarávateľ akceptovať kombináciu farieb – strieborná/čierna?“
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ oznamuje zaradeným záujemcom, že verejný obstarávateľ bude akceptovať farbu predmetu
zákazky aj vo forme kombinácie čiernej farby so striebornou, resp. sivou farbou. Z uvedeného dôvodu verejný
obstarávateľ dopĺňa špecifikáciu predmetu zákazky v bode „2. Predmet zákazky“ z pôvodnej špecifikácie:
Parameter
Procesor:
Operačná pamäť:
Pevný disk:
Grafický adaptér:
Obrazovka:
Sieťový adaptér:
Vstupno-výstupné porty:

Parametre požadované verejným obstarávateľom
mikroprocesor s výkonovým číslom podľa benchmarku Pass Mark – CPU Mark
minimálne 11500
min: 8GB, 1x8GB, DDR4 Memory
min: SSD 256 GB
Integrovaná
Min: 23,8 FHD 1920x1080
Ethernet 10/100/1000
Min. 3x USB 3.1
Min. 1x HDMI
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Parameter
Prevedenie:
Klávesnica:
Myš:
Operačný systém:
Ovládače:
Farba:
Záručná doba:

Parametre požadované verejným obstarávateľom
All In One, stojanová noha (pivot)
značenie na klávesnici slovenské
wifi
nie je požadovaný
stiahnuteľné zdarma z domovskej stránky výrobcu zariadenia
čierna
min: 4 onsite service + 4 accidental damage protection

na upravenú špecifikáciu – nasledovne
Parameter
Procesor:
Operačná pamäť:
Pevný disk:
Grafický adaptér:
Obrazovka:
Sieťový adaptér:
Vstupno-výstupné porty:
Prevedenie:
Klávesnica:
Myš:
Operačný systém:
Ovládače:
Farba:
Záručná doba:

Parametre požadované verejným obstarávateľom
mikroprocesor s výkonovým číslom podľa benchmarku Pass Mark – CPU Mark
minimálne 11500
min: 8GB, 1x8GB, DDR4 Memory
min: SSD 256 GB
Integrovaná
Min: 23,8 FHD 1920x1080
Ethernet 10/100/1000
Min. 3x USB 3.1
Min. 1x HDMI
All In One, stojanová noha (pivot)
značenie na klávesnici slovenské
wifi
nie je požadovaný
stiahnuteľné zdarma z domovskej stránky výrobcu zariadenia
čierna, kombinácia čiernej so striebornou, resp. sivou
min: 4 onsite service + 4 accidental damage protection

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 časť „Farba“.
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 22.01.2019 do 09:00 hod.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.01.2019 o 10:00 hod.
S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa

