
Výzva 
na predloženie cenovej ponuky 

 
 
1. Identifikácia vyhlasovateľa 
 
Názov:   KEMAR s.r.o.  
Sídlo:   1. mája 2752,  Hurbanovo 947 01 
IČO:   47341319 
Telefón:  +421 41 558 20 30 
E-mail:   kemar@kemar.sk 
Kontaktná osoba:  Dávid Keszeg 
 
vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky. 
 
 
2. Predmet zákazky: 
Dodávka a inštalácia technológie v rámci podpory prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP 
v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), 
Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, k výzve zverejnenej dňa 17. októbra 
2016, kód výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5. 
 
Druh zákazky – tovary. 
 
3. Opis predmetu zákazky 
Zákazka je rozdelená na logické celky. Potenciálny záujemca (oslovená spoločnosť) predkladá 
cenovú ponuku na všetky logické celky spolu. 
 
 
Logický celok č.1 – All-in-one PC 
 
Všeobecné požiadavky: 
Profesionálne All-In-One PC na tvorbu grafiky s polohovaním obrazovky (dotyková kreatívna 
plocha), počet 2 kusy 
 
Technické požiadavky: 

• Procesor Intel Core, min i7 

• Grafická karta Nvidia GeForce GTX 980M a vyšší rad 

• Operačná pamäť minimálne 16GB 

• Úložný priestor min. ½ TB 

• WiFi ac 

• Bluetooth 4.0 

• SD slot 

• 4x USB 3.0 

• webkamera min 3 Mpx 

• bezdrôtová klávesnica a myš 
 
 
 
Logický celok č. 2 – Monitor 
 
Všeobecné požiadavky: 
LED monitor, počet 2 kusy 
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Technické požiadavky: 
 

• Technológia – LED 

• Uhlopriečka – min. 27“ 

• Pomer strán - Widescreen (16:9) 

• Rozlíšnie – min. 2560 x 1440 

• Svietivosť – min 300 cd/m² 

• Konektivita – USB 3.0, HDMI 

• Otočný o 90º 
 
 
Logický celok č. 3 – Tlačiareň 
 
Všeobecné požiadavky: 
Laserová, farebná tlačiareň, počet 1 kus 
 
Technické požiadavky: 

• Technológia tlače – laserová, farebná 

• Formát tlače – do A3 

• Rýchlosť tlače čiernobiela (normálna, A4) – min. 15 str./min. 

• Rýchlosť tlače, farebná (normálna, A4) – min. 15 str./min. 

• Kvalita čiernobieleho výtlačku – min. 600 x 600 dpi 

• Kvalita farebného výtlačku – min. 600 x 600 dpi 

• Duplex unit 
 
 
Logický celok č. 4 – Notebook 
 
Všeobecné požiadavky: 
Notebook na spracovávanie textu, fotografií a grafiky, počet 1 kus 
 
Technické požiadavky: 

• Procesor min Intel Core i5 

• Monitor LED 15" 

• Operačná pamäť minimálne 8GB 

• Úložný priestor minimálne 500 GB  

• WiFi ac 

• Bluetooth verzia 4.0 a vyšší 

• HD webkamera 

• Čítačka kariet  

• Konektor USB 3.0, minimálny počet  2 

• Video rozhranie HDMI, minimálny počet 1 
 
 
Logický celok č.5 – Digitálna zrkadlovka 
 
Všeobecné požiadavky: 
Digitálna zrkadlovka na tvorbu profesionálnych fotografií s 2 objektívami a bleskom, počet 1 kus 
 
Technické požiadavky: 

• Digitálna zrkadlovka  

• Čip CMOS min 20 Mpx 

• Display LCD výklopný s uhlopriečkou minimálne 3" 



• Li-Ion batárie 

• Záznamové médiu SD/SDHC/SDXC 

• Možnosť nahrávať video vo formáte 4K UHD 

• Wifi 

• Širokorozsahový zoomovací objektív pre digitálne zrkadlovky, ohnisková vzdialenosť min 
70-300 mm 

• Širokouhlý objektív pre digitálne zrkadlovky, ohnisková vzdialenosť min 18-30 mm 

• Blesk, rozsah 24-200mm 

•  Taška 
 
 
Logický celok č.6 – Dátové úložisko 
 
Všeobecné požiadavky: 
Dátové úložisko, 1 kus  
 
Technické požiadavky: 

• technológia RAID 1 

• rýchlosť čítania - min 100 MB/s  

• rýchlosťou zápisu - min 100 MB/s 

• počet diskov – min. 2 

• kapacita – in 2x 2 B 

• rozhranie – LAN, USB 3.0 
 

 
Logický celok č.7 – SW a databázové licencie 
 
Všeobecné požiadavky: 
Team Viewer Premium licencia  a prístup do online databáz Shutter stock a Adobe stock, určených 
pre médiá, fotografov, grafikov, dizajnérov, ilustrátorov a pod., ktoré spravujú najpoužívanejšie 
knižnice fotografií, grafiky a ilustrácií.  
 
Technické požiadavky: 

• Zabezpečenie licencie Team Viewer Premium - riešenie pre vzdialený prístup a podporu, 1 
licencia 

• Zabezpečenie online prístupu do databázy Shutter Stock na 12 mesiacov, licencia na 
sťahovanie minimálne 750 obrázkov mesačne, počet 2 licencie 

• Zabezpečenie online prístupu do databázy Adobe na 12 mesiacov, licencia na minimálne 
100 štandardných dátových zdrojov mesačne, počet 2 licencie 

 
4. Miesto realizácie zákazky 
KEMAR s.r.o., 1. mája 2752, Hurbanovo 947 01 
 
 
5. Možnosť predloženia ponuky 
Uchádzač predkladá ponuku na všetky logické celky. 
 
6. Možnosť predloženia variantných riešení 
Nepovoľuje sa. 
 
7. Lehota, miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky 
Termín predkladania cenovej ponuky je stanovený do 19.06. 2020  do 15:00 hod. osobne, 
mailom, kuriérom alebo poštovou zásielkou. 
 



Adresa pre zasielanie alebo osobné doručenie ponuky:  
KEMAR s.r.o.  
1. mája 2752 

 Hurbanovo 947 01 
 
Návrh musí byť predložený v slovenskom alebo českom jazyku. 
 
Forma predloženia cenovej ponuky: 

• predloženie cenovej ponuky na požadovaný produkt 

• uvedenie celkovej ceny v cenovej ponuke vrátane dopravy a iných doplnkových služieb 
(inštalácia zariadenia, školenie...). 

o Cena bez DPH : 
o DPH : 
o Cena s DPH : 

• všetky požadované dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky, je nutné doručiť mailom na 
adresu kemar@kemar.net alebo osobne/kuriérom/poštou v uzavretej obálke označenej  

o názvom a sídlom navrhovateľa  
o heslom „Prieskum trhu – KEMAR s.r.o.“ 
o nápisom „Neotvárať“. 

 

• v prípade doručenia ponuky osobne/kuriérom/poštou musí mať cenová ponuka písomnú 
formu a musí byť potvrdená dodávateľom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je žiadateľ 
povinný používať pečiatku) s uvedením dátumu vyhotovenia (potvrdenie dodávateľa musí 
byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia). 

 
Súťažné ponuky doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do 
prieskumu trhu prijaté a budú zaslané obratom späť navrhovateľovi. Ponuku nie je možné odvolať 
po jeho doručení vyhlasovateľovi. 
 
8. Lehota na prijatie najvhodnejšej ponuky a lehota na oznámenie vybranej ponuky 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa dňa 19.06. 2020 o 16:00 hod. 
Vyhlasovateľ bude informovať účastníkov prieskumu trhu o výsledku mailom.  
 . 
 
9. Spôsob výberu najvhodnejšej cenovej ponuky 
Predloženú ponuku bude možné zahrnúť do výberu len v prípade, ak jej obsah bude zodpovedať 
podmienkam zákazky. 
 
Kritériom hodnotenia ponúk je celková cena za predmet zákazky bez DPH (váha 100%).  
 
 

         
 
Hurbanovo, 8.6. 2020      ______________________ 
         Dávid Keszeg 
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Názov spoločnosti

Sídlo

Logický celok 1

Všeobecné požiadavky:

minimálna hodnota maximálna hodnota hodnota

Procesor Intel Core Intel i7

Grafická karta Nvidia GeForce GTX 980M 

a vyšší rad
áno

Operačná pamäť  16GB

Úložný priestor ½ TB

WiFi ac áno

Bluetooth 4.0 áno

SD slot áno

4x USB 3.0 áno

webkamera, rozlíšenie 3 Mpx

bezdrôtová klávesnica a myš áno

Logický celok 2

Všeobecné požiadavky:

minimálna hodnota maximálna hodnota hodnota

Technológia – LED áno

Uhlopriečka  27“

Pomer strán - Widescreen (16:9) áno

Rozlíšnie 2560 x 1440

Svietivosť  300 cd/m²

Konektivita – USB 3.0, HDMI áno

Otočný o 90º áno

Logický celok 3

Všeobecné požiadavky:

minimálna hodnota maximálna hodnota hodnota

Technológia tlače – laserová, farebná áno

Formát tlače A3

Rýchlosť tlače čiernobiela (normálna, A4) 15 str./min.

Rýchlosť tlače, farebná (normálna, A4) 15 str./min.

Kvalita čiernobieleho výtlačku  600 x 600 dpi

Kvalita farebného výtlačku 600 x 600 dpi

Duplex unit áno

Logický celok 4

Všeobecné požiadavky:

KEMAR s.r.o.

1. mája 2752,  Hurbanovo 947 01

All-In-One PC

Profesionálne All-In-One PC na tvorbu grafiky s polohovaním obrazovky 

(dotyková kreatívna plocha), počet 2 kusy

           Technické požiadavky

Požadované technické parametre Skutočná hodnota 

parametra

Monitor

LED monitor, počet 2 kusy

Technické parametre

           Technické požiadavky

Technické parametre
Požadované technické parametre Skutočná hodnota 

parametra

Tlačiareň

Laserová, farebná tlačiareň, počet 1 kus

           Technické požiadavky

Technické parametre
Požadované technické parametre Skutočná hodnota 

parametra

Notebook

Notebook na spracovávanie textu, fotografií a grafiky, počet 1 kus

           Technické požiadavky



minimálna hodnota maximálna hodnota hodnota

Procesor Intel Intel Core i5

Monitor LED 15"

Operačná pamäť 8GB

Úložný priestor 500 GB 

WiFi ac áno

Bluetooth (verzia) 4

HD webkamera áno

Čítačka kariet  áno

Konektor USB 3.0 (počet) 2

Video rozhranie HDMI (počet) 1

Logický celok 5

Všeobecné požiadavky:

minimálna hodnota maximálna hodnota hodnota

Digitálna zrkadlovka áno

Čip CMOS 20 Mpx

Display LCD výklopný, uhlopriečka 3"

Li-Ion batárie áno

Záznamové médiu SD/SDHC/SDXC áno

Možnosť nahrávať video vo formáte 4K UHD áno

Wifi áno

Širokorozsahový zoomovací objektív pre 

digitálne zrkadlovky, ohnisková vzdialenosť
70-300 mm

Širokouhlý objektív pre digitálne zrkadlovky, 

ohnisková vzdialenosť
18-30 mm

Blesk, rozsah 24-200mm áno

Taška áno

Logický celok 6

Všeobecné požiadavky:

minimálna hodnota maximálna hodnota hodnota

technológia RAID 1 áno

rýchlosť čítania 100 MB/s 

rýchlosťou zápisu 100 MB/s

počet diskov 2

kapacita 2x 2 B

rozhranie – LAN, USB 3.0 áno

Logický celok 7

Všeobecné požiadavky:

minimálna hodnota maximálna hodnota hodnota

Zabezpečenie licencie Team Viewer Premium 

alebo obdobného SW - riešenie pre vzdialený 

prístup a podporu, 1 licencia

áno

Dátové úložisko

SW a databázové licencie

           Technické požiadavky

Technické parametre
Požadované technické parametre Skutočná hodnota 

parametra

Technické parametre
Požadované technické parametre Skutočná hodnota 

parametra

 Digitálna zrkadlovka

Digitálna zrkadlovka na tvorbu profesionálnych fotografií s 2 objektívami a 

bleskom, počet 1 kus

           Technické požiadavky

Technické parametre
Požadované technické parametre Skutočná hodnota 

parametra

Dátové úložisko

Dátové úložisko, počet 1 kus

           Technické požiadavky

Technické parametre
Požadované technické parametre Skutočná hodnota 

parametra



Zabezpečenie online prístupu do databázy 

Shutter Stock na 12 mesiacov, licencia na 

sťahovanie minimálne 750 obrázkov mesačne, 

počet 2 licencie

áno

Zabezpečenie online prístupu do databázy 

Adobe na 12 mesiacov, licencia na minimálne 

100 štandardných dátových zdrojov mesačne, 

počet 2 licencie áno




