Zadanie zákazky
Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo:
Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
00399957
IČO:
Telefón:
+421 267295277
Fax:
+421 267295185
Kontaktná osoba:
Mária Hiebschová
2. Názov predmetu zákazky: Snímač čiarového kódu.
3. Podrobný opis predmetu zákazky:
- Jedná sa o dodávku snímačov čiarového kódu v počte 11 ks podľa technickej
špecifikácie uvedenej v prílohe č.1
- Príslušenstvo k snímačom v počte 11 ks.
Požiadavky na príslušenstvo: jednomiestny prevádzač pre snímač čiarového kódu
s káblom USB, možnosť nabíjania záložného aku, zdroj, USB 2.0,
vrátane dopravných nákladov a nákladov spojených s dodaním a inštalovaním tovaru na
mieste dodania a zaškolenia.
Predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar v lehote do 24 mesiacov, prípadne aj
viac.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 849,00 eur bez DPH.
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Termín predloženia cenovej ponuky: do 21. 11. 2014 do 9.00 h.
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava
číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk
informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária.
Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne.
7. Miesto dodania:
NHF Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.
8. Podmienky účasti uchádzačov: nepožaduje sa.
9. Stanovenie ceny predmetu zákazky:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného
obstarávateľa.
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú.
V cene tovaru musí byť zahrnuté dodanie tovaru na miesto dodania zákazky t.j. vrátane
dopravných nákladov a nákladov spojených s inštalovaním tovaru na mieste dodania.
10. Lehota dodania: najneskôr do 14 dní od doručenia záväznej objednávky.
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11. Ďalšie informácie:
Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku
na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujucemu.
Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.

Príloha č.1 – technická špecifikácia snímača
Rozmery:

16,2 cm D x 7,7 cm Š x 3,3 cm H (s anténou)

Hmotnosť:

359 g

Displej:

Farebný dotykový displej s 3,5" uhlopriečkou, VGA 640 x 480 na výšku

Dotykový panel:

Sklenený analógový rezistívny dotykový panel

Podsvietenie:

LED

Štandardná batéria:

Nabíjateľná Li-Ion 3,7 V, 3 600 mAh batéria

Záložná batéria:

Li-Al batéria (nabíjatelná) 25 mAh 3.0 V

Rozšíriteľný slot:

microSD (max 32GB dátová karta)

Komunikačné rozhranie:

USB 2.0 High Speed (host a klient)

Klávesnica:

Numerická

Procesor:

600 MHz, procesor ARM 11, MSM 7627 (viacprocesorová technológia)

Operačný systém:

Windows Mobile 6.5 Professional

Vzdialená správa:

Podpora MSP

Pamäť:

256 MB RAM / 1 GB Flash

Prevádzková teplota:

-10°C až 50°C

Skladovacia teplota:

-40°C až 70°C

Vlhkosť:

5-95% nekondenzujúca

Odolnosti voči pádu:

Odolnosť proti pádu z výšky 1,8 m podľa špecifikácií (MIL-STD) 810 G

Odolnosti voči otrasom:

1000 pádov s otrasmi z výšky 0,5 m

Krytie:

IP64

Výdrž v pohotovostnom
režime:

100 hodín

Dĺžka hovoru:

6 hodín
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Užívateľské profily:

8 hodín (v závislosti na profile)

Snímač čiarových kódov

1D a 2D čiarové kódy

Farebný fotoaparát

3,2 megapixelov

Rádio:

Duálne 3,5 G; širokopásmová sieť GSM HSDPA/HSUPA a CDMA-EVDO

GPS:

Integrovaný GPS podporujúci autonómny alebo asistovaný režim (AGPS) s gpsOneXTRAT™

WiFi

Tri-mode IEEE® 802.11a/b/g

Bluetooth®:

Trieda II, verzia 2.0 s funkciou EDR (Enhanced Data Rate)

