SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ
SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia

VÝZVA/ZADANIE
Jednoduchá zákazka
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Slovenský Krasokorčuliarsky Zväz
Sídlo otganizácie:
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
IČO:
31805540
Kontaktná osoba:
Wanda Stanowianska
wanda.stankovianska@gmail.com
2. Predmet zákazky
Riadiaca jednotka pre rozhodcovský systém na krasokorčuliarske preteky
rozhodované podľa technických špecifikácií a pravidiel Medzinárodnej
krasokorčuliarskej únie (ISU) so systémom ISUCalcFS/ISUScore2FS v špecifikácii
pre sezónu 2015/2016.
3. Špecifikácia zákazky
1
Dotykový terminál pre ISU rozhodcov (9 judges + 1 referee)

10ks

Terminál musí spĺňať tieto technické požiadavky:
Počítač “all in one„ alebo notebook s „flex“ dizajnom (moznost používať ako
stolový tablet) s dotykovým ovládaním
Operačný systém Microsoft Windows 7 64bit alebo vyšší
Veľkosť obrazovky minimálne 12“ , maximálne 19,6”
Rozlíšenie minimálne 1024x768
Procesor minimálne Intel i7 s frekvenciou aspoň 2GHz
Operačná pamäť aspoň 4GB
Pevný disk s kapacitou aspoň 500GB, alebo SSD disk s kapacitou aspoň 200GB
Gigabitová sieťová karta

2

Počítač pre ISU technický panel

1ks

Počítač musí spĺňať tieto technické požiadavky:
Notebook s veľkosťou obrazovky 15“ alebo viac a možnosťou výstupu na 1 externý
monitor (digitáne rozhranie)
Operačný systém Microsoft Windows 7 64bit alebo vyšší
Procesor Intel i7 s frekvenciou aspoň 2GHz
Operačná pamäť aspoň 8GB
Pevný disk s kapacitou aspoň 750 GB
Gigabitová sieťová karta
Intel alebo Nvidia grafická karta (aspoň GT630 alebo ekvivalent)

3

Monitor pre ISU technický panel
Veľkosťou obrazovky 22“ alebo viac
Natívne rozlíšenie 1920x1080 alebo viac
Pripojiteľný k počítaču z bodu 2)

1ks

4

Počítač pre ISU video operátora

1ks

Notebook s veľkosťou obrazovky 15“ alebo viac
Operačný systém Microsoft Windows 7 64bit alebo vyšší
Procesor Intel i7 s frekvenciou aspoň 2GHz
Operačná pamäť aspoň 8GB
Pevný disk s kapacitou aspoň 1TB
Gigabitová sieťová karta
Intel alebo Nvidia grafická karta(aspoň GT630 alebo ekvivalent)

5

Počítač pre ISU Calc

1ks

Počítač musí spĺňať tieto technické požiadavky:
Notebook s veľkosťou obrazovky 15“ alebo viac
Operačný systém Microsoft Windows 7 64bit alebo vyšší
Procesor Intel i5 alebo i7 s frekvenciou aspoň 2GHz
Operačná pamäť aspoň 8GB
Pevný disk s kapacitou aspoň 1TB
Gigabitová sieťová karta

6

Počítač pre hlásateľa / výsledkový servis

1ks

Počítač musí spĺňať tieto technické požiadavky:
Notebook s veľkosťou obrazovky 15“ alebo viac
Operačný systém Microsoft Windows 7 64bit alebo vyšší
Procesor Intel i5 alebo i7 s frekvenciou aspoň 2GHz
Pevný disk s kapacitou aspoň 1TB
Operačná pamäť aspoň 8GB
Gigabitová sieťová karta

7

Archivačný server

1ks

Počítač musí spĺňať tieto technické požiadavky:
Operačný systém Microsoft Windows 7 64bit alebo vyšší
Procesor Intel i3 alebo i5 s frekvenciou aspoň 2GHz
Pevný disk v RAID konfigurácii s využiteľnou kapacitou aspoň 8TB
Operačná pamäť aspoň 8GB
Software Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov

8

HD video encoder so streamovaním videa cez ethernet

1ks

Kompatibilný so systémom ISUScore2FS
Video vstup HDMI
Video codec H.264
Video transport protocol RTP, RTSP, RTP over HTTP
Podporované rozlíšenie 576p až 1080i/50
Ethernet 100BASE-T
Napríklad: Teradek Cube 205 alebo ekvivalent

9

HD video encoder so streamovaním videa cez WIFI

1ks

Kompatibilný so systémom ISUScore2FS
Video vstup HDMI
Video codec H.264
Video transport protocol RTP, RTSP, RTP over HTTP
Podporované rozlíšenie 576p až 1080i/50
Ethernet 100BASE-T a WiFi 2.4/5 GHz
Napríklad: Teradek Cube 255 alebo ekvivalent

10

Digitálna HD kamera so statívom s diaľkovým ovládaním

1ks

Kamera musí mať:
- full HD rozlíšenie s progresívnym skenovaním (1920x1080/50p)
- HDMI výstup
- analógový (compozitný) video výstup
- optický zoom aspoň 12x
- obrazovku s uhlopriečkou aspoň 3.5“
- možnosť záznamu na SDXC kartu s veľkosťou 128GB
- statív s diaľkovým ovládaním zoomu

11

Pamäťové karta SDXC
- kapacita 128GB
- UHS-I (U3)

2ks

12

24 portový gigabitový switch vrátane tienenej (FTP) kabeláže

1ks

50ks FTP Káble (lanko) rôznych dĺžok od 0,5m do 15m, CAT6

13

Laserová tlačiaren

1ks

Kompatibilná s počítačom pre ISU Calc špecifikovaného v bode 5)
Rýchlosť tlače min. 30 strán A4 za minútu
Zásobník na aspoň 250 hárkov papiera
Pripojiteľná cez WIFI a LAN port

14

Projektor

1ks

Projektor s natívnym rozlíšením aspoň 1600x1200 a svietivosťou aspoň 3000lm
Vstupy D-SUB a HDMI

15

WiFi Access Point

1ks

Dual band (2.4GHz / 5GHz)
Podporované štandardy 802.11a/b/g/n/ac a 802.3u/ab/af

16

Prepravné boxy

xks

Odolné prepravné boxy/bedne pre uskladnenie a prepravu celého systému
špecifikovaného v bodoch 1) – 15)

4. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na
celý predmet zákazky.
5. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH
cca 20020 EUR
6. Lehota na predkladanie ponúk
Ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke s označením hesla predmetu
zákazky a s označením „Neotvárať“ do 11.11.2015 16:00.
7. Miesto predkladania ponúk
Sídlo organizácie - viď bod 1.
8. Jazyk ponuky
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom alebo
anglickom jazyku.
9. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk
Cena, prepravná hmotnosť, odolnosť navrhovaného riešenia (vzhľadom na
prevádzkovanie v chladnom prostredí a častý transport), dĺžka a rozsah záručného a
pozáručného servisu.
10. Podmienky financovania
Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 14 dní.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného
obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných
prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle §46
zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
V Bratislave, 27.10.2015

