Teldutilboð til KT Landsins
Í sambandi við at Vinnuháskúlin skal skifta teldur út, verður biðið um tilboð uppá farteldur. Teldurnar
skulu brúkast til arbeiðið hjá lærarum og umsiting á Vinnuháskúlanum.
Hervið verður biðið um tilboð uppá teldur av merkinum HP, Lenovo, Fujitsu, Dell ella Microsoft, við
13-14,5”, umframt dokkstøðir, taskur og pennar. Mett verður at tørvur er á:
•
•
•
•

45 teldum til samans. Av teimum skulu 33 hava touchscreen og umleið 12, ið ikki hava tørv á
touchscreen
33 pennum til teldurnar við touchscreen
umleið 50 dokkstøðir
45 teldutaskum (Sleeves).

Aftaná at tilboðini eru innkomin, tekur keyparin støðu til hvussu nógvar teldur av hvørjum slagi,
pennar og taskum tørvur er á.
Minstukrøv til allar teldurnar:
•

Intel Core i5-10210U ella AMD Ryzen 5 3500U

•

16 GB RAM

•

Windows 10 Pro

•

TPM 2.0

•

Innbygt gigabit netkort

•

13-14” við Full HD (1920x1080) upploysing

•

Metal ella kolfibur kabinett (Palmrest, lok og botnur har minst 2 av 3 skulu vera úr
metal/kolfibur)

•

Innbygdan fingramerkislesara

•

Tráðleyst netkort (Dual Band 802.11a/b/g/n/ac) ið stuðlar Miracast

•

Bluetooth 4.1

•

USB 3.1 og USB Type-C

•

Innbygd webcam, hátalarar og mikrofon

•

USB-C dokkstøð ið hevur í minsta lagið 4 stk. USB, gigabit LAN og 1 USB-C, umframt tað, ið
verður brúkt til at seta telduna til dokkstøðina

•

Stuðla 2 eksternum skermum, tá teldan er í dokkstøðini (við HDMI ella Displayporti) við
upploysn á 3840x1600

•

Streymveiting til teldu og dokkstøð = 2 stk.

•

3 ára garanti frá tí degi teldan er útflýggjað. Um garantiið ikki er eins fyri allar lutirnar, ynskist
hetta útgreinað

•

Skal lúka umhvørvisgóðkenningar so sum Svanamerki ella EPEAT Gold

•

Veitarin skal vera góðkendur av framleiðaranum sjálvum ella ígjøgnum triðjapart, til at gera
umvælingar av telduútbúnaðinum í Føroyum.

•

Longst loyvda útveganartíð er 30 dagar

Harumframt er krav at teldurnar við touchscreen hava:
•

13-14” skerm við touchscreen og Full HD (1920x1080) upploysn

•

Penn ið hoyrir til

•

512 GB SSD harðdisk

Teldurnar uttan touchscreen skulu hava:
•

256 GB SSD Harðdisk

Soleiðis vera tilboðini fyri farteldurnar vigaði:

%
Prísurin á farteldum og dokkstøðum

60

Útyvir minstakrav [1]

10

Vekt á farteldu

15

Støddarmát á farteldu

10

Battarítíð á farteldu
Samlað

5
100

[1] ‘Útyvir minstakrav’ er tað, sum teldan hevur meira enn minstukrøvini. Tað kann vera fult metal/kolfibur kabinet, meira
RAM, CPU o.s.fr. Mett verður um hvussu nógv hvør eyka hentleiki vigar.

Tey, sum lata tilboð inn, skulu útfylla og lata inn hjálagda svarskjal, ið skal sendast saman við
tilboðnum sum ein excel fíla :
” Tilboð – Teldur til VHS 2020 - VEITARI.xlsx”.
Veitarar eru vælkomnir at geva prísir í intervallum, skilt soleiðis, at teldurnar kunnu hava ein
eindarprís, um talan er um millum 10 og 20 teldur av sama slagi, og ein annan eindarprís, um talan t.d.
er um færri enn 10 teldur av sama slagi.
Taskurnar eru ein optión, og tær telja tí ikki, við tá vigað verður.
Niðurstøðan um hvørjum tilboði verður tikið av, verður grundað á eina heildarmeting við denti á tey
viðurskifti, sum eru nevnd omanfyri. Keyparin tilskilar sær eisini rættin ikki at taka av nøkrum av
innkomnu tilboðunum.
Um vøran verður útvegað seinni enn avtalað, tilskilar KT Landsins sær rættin til at taka hettar við í
viðgerðina, tá næsta útboð verður viðgjørt.
Tilboðið skal sendast til:
KT Landsins, ktskivan@gjaldstovan.fo

Øll, sum hava latið tilboð inn, verða kunnaði um niðurstøðuna. Keyparin væntar at kunna boða frá
niðurstøðuni á leið eina viku eftir, at freistin at lata tilboð inn er farin.
Umboð frá áhugaðum tilboðsgevarum eru vælkomin at seta spurningar um veitingarætlanina og
tilboðsgrundarlagið í síni heild, um ávís viðurskifti ynskjast útgreinað nærri.
Slíkir spurningar skulu so vítt møguligt verða settir skrivliga og verða viðgjørdir skrivliga fyri lættari at
kunna skjalprógva samskiftið.
Spurningar skulu stílast til:
Bjarna Fríðberg, bjarni@gjaldstovan.fo
Tlf.: 35 24 93
Takk fyri áhugan og vit gleða okkum at hoyra aftur frá tykkum.

Vinalig heilsan
KT Landsins - Gjaldstovan

