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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342251-2012:TEXT:SK:HTML

SK-Ružomberok: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
2012/S 208-342251

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta

Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
Námestie A.Hlinku 60
Kontaktné miesto (miesta): E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Ružena Majchráková
034 01 Ružomberok
SLOVENSKO
Telefón:  +421 243422357
E-mail: majchrakova@elconsulting.sk
Internetová adresa (internetové adresy): 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.ku.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.ku.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3) Hlavná činnosť
Vzdelávanie

I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)
II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Informačná a komunikačná technika, optické zariadenia a softvérové aplikácie pre projekt "Digitalizácia
vybraného obsahu univerzitnej knižnice a vzácnych archívnych dokumentov kultúrneho dedičstva na Katolíckej
univerzite v Ružomberku".

II.2) Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary

II.3) Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie

II.4) Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom je nákup:
— informačnej a komunikačnej techniky - najmä skenery, servery, osobné počítače, prenosné počítače,
monitory, pamäťové médiá, archivačné a čítacie zariadenia, záložné zdroje napájania, sieťové komponenty,
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ďalšie časti a príslušenstvo k počítačom; optických zariadení - najmä fotografické zariadenia a prístroje na
skenovanie detailov digitalizovaných dokumentov, objektívy a príslušenstvo k fotoaparátom,
— príslušných softvérových aplikácií - najmä softvéry na postprocesing, OCR softvér na rozpoznávanie textu,
prezentačný softvér na zverejnenie zdigitalizovaných dokumentov,
— služieb súvisiacich s dodaním zariadení a aplikácií, s ich inštaláciou - najmä návrh riešení, montáž,
implementácia, konfigurácia, customizácia, integrácia s existujúcou IKT infraštruktúrou, uvedenie do prevádzky,
zaškolenie obsluhy a služby súvisiace so záručným servisom, konzultačné služby. Predmet zákazky je určený
na vybudovanie dvoch digitalizačných pracovísk - v Spišskom Podhradí a v Ružomberku, pre zabezpečenie
digitalizácie, postprodukcie 70 093 historicky cenných a vzácnych dokumentov a archívnych zväzkov z 13,
— 20. storočia a pre zverejnenie takto zdigitalizovaných dokumentov verejnosti a vytvorenie digitálnej knižnice
v rámci realizácie projektu - Digitalizácia vybraného obsahu univerzitnej knižnice a vzácnych dokumentov
kultúrneho dedičstva na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Predpokladané náklady bez DPH: 2 463 600,00 EUR
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
30200000

II.6) Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
8.11.2012

II.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

II.8) Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.1.1) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:

III.2) Podmienky účasti

III.2.1) Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o fondoch Európskej únie

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program informatizácie spoločnosti, Prioritná
os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

VI.2) Doplňujúce informácie:

VI.3) Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia:
24.10.2012
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