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Príloha č. 1  

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1. 

Predmet zákazky Desktopy - 28 ks 

Špecifikácia predmetu 

zákazky 

 Prevedenie: All-in-One s beznástrojovou údržbou 

 Procesor: Minimálne dvojjadrový mikroprocesor typu x86 s 

výkonovým číslom podľa benchmarku PassMark – CPU 

Mark minimálne 10 000 bodov 

 Operačná pamäť: min. 8 GB;  

 Pevný disk: typ SSD, min. 256 GB;  

 Optická mechanika: DVD+/- RW 

 Sieťová karta: 100Mbit / 1000Mbit (RJ45), WiFi 802.11ac, 

Bluetooth 

 Porty/konektory: integrovaná čítačka pamäťových kariet, min. SD 

 Externé v/v porty: min. 2x USB 3.0 (resp. USB kompatibilné 

s USB 3.0), HDMI (prípadne iný port, ak bude súčasťou dodávky 

redukcia na HDMI),  

 Klávesnica: slovenská klávesnica s numerickou časťou, pripojenie 

cez USB alebo bezdrôtovo 

 Myš: optická s rolovacím kolieskom, pripojenie cez USB, alebo 

bezdrôtovo 

 Operačný systém: Lokalizovaný SK, určený pre profesionálne 

použitie s možnosťou pripojenia do domény. Operačný systém 

musí byť v súlade s Microsoft Enterprise Agreement 

 Ovládače: stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu zariadenia 

(podpora Windows 10) 

 Bezpečnosť: Možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, slot pre 

bezpečnostný zámok  

 Displej: min. 23" Full HD 1920x1080, stereo reproduktory 

súčasťou monitoru; Stojan s možnosťou náklonu a nastavenia 

výšky 

 Príslušenstvo: adaptér a napájací kábel na 230V (dĺžka min. 1.5m)  

 Farba: biele, čierne, šedé alebo oranžové prevedenie 

 

2. 

Predmet zákazky Notebooky I. – 34 ks 

Špecifikácia predmetu 

zákazky 

 Procesor: Minimálne dvojjadrový mikroprocesor typu x86 s 

výkonovým číslom podľa benchmarku PassMark – CPU Mark 

minimálne 5000 bodov 

 Operačná pamäť: min. 4 GB,  

 Pevný disk: SSD min. 128 GB  

 Optická mechanika: DVD+/-RW 
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 Konektivita: Sieťová karta 100 Mbit/ 1000 Mbit + WIFI 802.11ac 

+ Bluetooth 

 Porty/konektory: Integrovaná čítačka pamäťových kariet 

 Externé v/v porty min. 2x USB 3.0 (resp. USB kompatibilné 

s USB 3.0), HDMI (prípadne iný port, ak bude súčasťou dodávky 

redukcia na HDMI),1 x VGA (prípadne iný port, ak bude súčasťou 

dodávky redukcia na VGA) 

 Klávesnica: Vstavaná slovenská klávesnica s numerickou časťou  

 Myš: optická s rolovacím kolieskom, pripojenie cez USB, alebo 

bezdrôtovo 

 Operačný systém: Lokalizovaný SK, určený pre profesionálne 

použitie s možnosťou pripojenia do domény. Operačný systém 

musí byť v súlade s Microsoft Enterprise Agreement 

 Ovládače: Stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu zariadenia 

(podpora pre Windows 10) 

 Bezpečnosť: Podpora bezpečnostného zámku, možnosť 

zabezpečiť prístup do BIOSu 

 Display: min. 15,6" HD Ready 

 Batéria: Výdrž aspoň 4 hodiny 

 Hmotnosť: Maximálne 2,5 kg 

 Príslušenstvo: adaptér s napájacím káblom na 230V (dĺžka min. 

1.5m)  

 Farba: Biele, čierne, strieborné alebo šedé prevedenie 

 

3. 

Predmet zákazky Notebooky II. – 15 ks 

Špecifikácia predmetu 

zákazky 

 Procesor: Minimálne dvojjadrový mikroprocesor typu x86 s 

výkonovým číslom podľa benchmarku PassMark – CPU Mark 

minimálne 5400 bodov 

 Operačná pamäť: min. 8GB,  

 Pevný disk: SSD min. 256 GB  

 Optická mechanika DVD+/-RW 

 Konektivita: Sieťová karta 100 Mbit/ 1000 Mbit + WIFI 802.11ac 

+ Bluetooth 

 Porty/konektory: Integrovaná čítačka pamäťových kariet 

 Externé v/v porty: min. 2x USB 2.0 (resp. USB kompatibilné 

s USB 2.0), HDMI (prípadne iný port, ak bude súčasťou dodávky 

redukcia na HDMI),1 x VGA (prípadne iný port, ak bude súčasťou 

dodávky redukcia na VGA) 

 Klávesnica: Vstavaná slovenská klávesnica s numerickou časťou  

 Myš: optická s rolovacím kolieskom, pripojenie cez USB, alebo 

bezdrôtovo 
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 Operačný systém: Lokalizovaný SK, určený pre profesionálne 

použitie s možnosťou pripojenia do domény. Operačný systém 

musí byť v súlade s Microsoft Enterprise Agreement 

 Ovládače: Stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu zariadenia 

(podpora pre Windows 10) 

 Bezpečnosť: Podpora bezpečnostného zámku, možnosť 

zabezpečiť prístup do BIOSu,  

 Display: min. 15,6" HD Ready 

 Batéria: Výdrž aspoň 4 hodiny 

 Hmotnosť: Maximálne 2,5 kg 

 Príslušenstvo: adaptér s napájacím káblom na 230V (dĺžka min. 

1.5m)  

 Farba: Biele, čierne alebo šedé prevedenie 

 

4. 

Predmet zákazky Notebooky III. – 3 ks 

Špecifikácia predmetu 

zákazky 

 Procesor: Minimálne dvojjadrový mikroprocesor typu x86 s 

výkonovým číslom podľa benchmarku PassMark – CPU Mark 

minimálne 7500 bodov 

 Operačná pamäť: min. 8 GB,  

 Pevný disk: SSD min. 256 GB,  

 Optická mechanika DVD+/-RW 

 Konektivita: Sieťová karta 100 Mbit/ 1000 Mbit + WIFI 802.11ac 

+ Bluetooth 

 Porty/konektory: Integrovaná čítačka pamäťových kariet 

 Externé v/v porty: min. 2x USB 3.0 (resp. USB kompatibilné 

s USB 3.0), HDMI (prípadne iný port, ak bude súčasťou dodávky 

redukcia na HDMI), VGA (prípadne iný port, ak bude súčasťou 

dodávky redukcia na VGA) 

 Klávesnica: Vstavaná slovenská klávesnica s numerickou časťou  

 Myš: optická s rolovacím kolieskom, pripojenie cez USB, alebo 

bezdrôtovo 

 Operačný systém: Lokalizovaný SK, určený pre profesionálne 

použitie s možnosťou pripojenia do domény. Operačný systém 

musí byť v súlade s Microsoft Enterprise Agreement 

 Ovládače: Stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu zariadenia 

(podpora pre Windows 10) 

 Bezpečnosť: Podpora bezpečnostného zámku, možnosť 

zabezpečiť prístup do BIOSu 

 Display: min. 17,3" Full HD  

 Batéria: Výdrž aspoň 4 hodiny 

 Hmotnosť: Maximálne 3 kg 
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 Príslušenstvo: adaptér s napájacím káblom na 230V (dĺžka min. 

1.5m)  

 Farba: Biele, čierne alebo šedé prevedenie 

 

5. 

Predmet zákazky Manažérska zostava – notebook s dokovacou stanicou - 1 ks  

Špecifikácia predmetu 

zákazky 

 Procesor: Minimálne dvojjadrový mikroprocesor typu x86 s 

výkonovým číslom podľa benchmarku PassMark – CPU Mark 

minimálne 4600 bodov 

 Operačná pamäť: min. 8 GB,  

 Pevný disk: HDD min. 1000 GB,  

 Optická mechanika DVD+/-RW 

 Konektivita: Sieťová karta 100Mbit / 1000Mbit (RJ45), WiFi 

802.11ac, Bluetooth 

 Porty/konektory: Integrovaná čítačka pamäťových kariet, 

dokovací konektor 

 Externé v/v porty: min. 3x USB 3.0 (resp. USB kompatibilné 

s USB 3.0), HDMI (prípadne iný port, ak bude súčasťou dodávky 

redukcia na HDMI), VGA (prípadne iný port, ak bude súčasťou 

dodávky redukcia na VGA) 

 Klávesnica: Vstavaná slovenská klávesnica s numerickou časťou  

 Myš: optická s rolovacím kolieskom, pripojenie cez USB, alebo 

bezdrôtovo 

 Operačný systém: Lokalizovaný SK, určený pre profesionálne 

použitie s možnosťou pripojenia do domény. Operačný systém 

musí byť v súlade s Microsoft Enterprise Agreement 

 Ovládače: Stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu zariadenia 

(podpora pre Windows 10) 

 Bezpečnosť: Podpora bezpečnostného zámku, možnosť 

zabezpečiť prístup do BIOSu 

 Display: min. 15,6" Full HD, IPS, matný  

 Batéria: Výdrž aspoň 4 hodiny, minimálne 2 články 

 Hmotnosť: Maximálne 3 kg 

 Príslušenstvo: adaptér s napájacím káblom na 230V (dĺžka min. 

1.5m)  

 Farba: Biele, čierne alebo šedé prevedenie 

 Dokovacia stanica: min. 2x USB 3.0 (resp. USB kompatibilné 

s USB 3.0), HDMI (prípadne iný port, ak bude súčasťou dodávky 

redukcia na HDMI), VGA (prípadne iný port, ak bude súčasťou 

dodávky redukcia na VGA), LAN (RJ45) 
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6. 

Predmet zákazky Multifunkčné zariadenia I. – 19 ks 

Špecifikácia predmetu 

zákazky 

 Kategória: laser čierna 

 Formát tlačiarne: A4 

 Rozlíšenie [Hustota obrazových bodov na palec]: 1200  

 Rýchlosť čiernej tlače [str. / min]: min. 30 

 Operačná pamäť [Megabajt]: min. 128 MB 

 Funkcie: Obojstranná tlač, Automatický podávač pre skenovanie, 

Skener 

 Kapacita zásobníka min. [str.]: 250 

 Kapacita štartovacieho tonera [str.]: 2000 

 Tlačové jazyky: PCL 6, PostScript 3 

 Pripojenie: LAN (konektor RJ45) , USB host, USB pripojenie 

 Príslušenstvo: napájací kábel na 230V, USB kábel minimálne 

dĺžky 1,5m, FTP kábel minimálne dĺžky 3m, všetok spotrebný 

materiál potrebný na vytlačenie/kopírovanie (spolu) minimálne 

2000 strán, okrem papiera 

 Podporované operačné systémy: ovládače stiahnuteľne 

z domovskej stránky výrobcu zariadenia pre Windows 10 

 Farba: Biele, čierne, šedé alebo oranžové prevedenie 

 

7. 

Predmet zákazky Multifunkčné zariadenia II. – 19 ks 

Špecifikácia predmetu 

zákazky 

 Kategória: laser čierna 

 Formát tlačiarne: A4 

 Rozlíšenie [Hustota obrazových bodov na palec]: min. 1200 

 Rýchlosť čiernej tlače [str. / min]: min. 40 

 Operačná pamäť [Megabajt]: min. 256 MB 

 Funkcie: Obojstranná tlač, Automatický podávač pre skenovanie, 

Skener 

 Kapacita zásobníka min. [str.]: min. 250 

 Tlačové jazyky: PCL 6, PostScript 3 

 Pripojenie: LAN (konektor RJ45) , USB host, USB pripojenie 

 Príslušenstvo: napájací kábel na 230V, USB kábel minimálne 

dĺžky 1,5m, FTP kábel minimálne dĺžky 3m, všetok spotrebný 

materiál potrebný na vytlačenie/kopírovanie (spolu) minimálne 

2000 strán, okrem papiera 

 Podporované operačné systémy: ovládače stiahnuteľne 

z domovskej stránky výrobcu zariadenia pre Windows 10 

 Farba: Biele, čierne, šedé alebo oranžové prevedenie 
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8. 

Predmet zákazky Multifunkčné zariadenia III. – 3 ks 

Špecifikácia predmetu 

zákazky 

 Kategória: Farebné laserové multifunkčné zariadenie s funkciami 

kopírky, skenera a tlače samostatne stojace, na kolieskach 

 Formát skenera tlače: A4 a A3 

 Rozlíšenie kopírovania a tlače [Hustota obrazových bodov na 

palec]: min. 600x600 

 Rýchlosť kopírovania a tlače [str. / min]:  A4/A3 - 25/10 farebne 

aj čiernobielo 

 Triedenie vytlačených kópií: Áno 

 Operačná pamäť [Gigabajt]: min. 3 GB 

 Rýchlosť vytlačenia prvej strany: do 10 sekúnd (po zahriatí/v 

pracovnom režime) farebne aj čiernobielo 

 Duplex: áno, automatický 

 Vstupná kapacita: min. 500 listov papiera 

 Skener : Plochý farebný s automatickým obojstranným podávačom 

dokumentov na min. 100 listov 

 Maximálna mesačná zaťažiteľnosť:  Min 100 000 strán 

 Odporúčaná mesačná zaťažiteľnosť: Min. 4500 strán 

 Funkcie: možnosť skenovania minimálne do formátov PDF, JPEG, 

možnosť skenovania ako prílohu emailu, na SMB úložisko a USB 

disk, možnosť kontroly farebnej tlače, podpora LDAP, možnosť 

ovládania na dotykovom paneli 

 Príslušenstvo: napájací kábel na 230V, USB kábel minimálne 

dĺžky 1,5m, FTP kábel minimálne dĺžky 3m, všetok spotrebný 

materiál potrebný na vytlačenie/kopírovanie (spolu) minimálne 

2000 strán, okrem papiera 

 Podporované operačné systémy: ovládače stiahnuteľne 

z domovskej stránky výrobcu zariadenia pre Windows 10 

 Farba: Biele, čierne, šedé alebo oranžové prevedenie 

 

9. 

Predmet zákazky Multifunkčné zariadenia IV. – 2 ks 

Špecifikácia predmetu 

zákazky 

 Kategória: Farebné laserové multifunkčné zariadenie s funkciami 

kopírky, skenera a tlače samostatne stojace, na kolieskach 

 Formát skenera tlače: A4 a A3 

 Rozlíšenie kopírovania a tlače [Hustota obrazových bodov na 

palec]: min. 600x600 

 Rýchlosť kopírovania a tlače [str. / min]:  A4/A3 - 30/15 farebne 

aj čiernobielo 

 Triedenie vytlačených kópií: Áno 

 Operačná pamäť[Gigabajt]: 3 GB 
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 Rýchlosť vytlačenia prvej strany: do 10 sekúnd (po zahriatí/v 

pracovnom režime) farebne aj čiernobielo 

 Duplex: áno, automatický 

 Vstupná kapacita: min. 500 listov papiera 

 Skener : Plochý farebný s automatickým obojstranným podávačom 

dokumentov na min. 100 listov 

 Maximálna mesačná zaťažiteľnosť:  Min 100 000 strán 

 Odporúčaná mesačná zaťažiteľnosť: Min. 4500 strán 

 Funkcie: možnosť skenovania minimálne do formátov PDF, TIFF, 

JPEG, možnosť skenovania ako prílohu emailu, na SMB úložisko 

a USB disk, možnosť kontroly farebnej tlače, podpora LDAP, 

možnosť ovládania na dotykovom paneli 

 Príslušenstvo: napájací kábel na 230V, USB kábel minimálne 

dĺžky 1,5m, FTP kábel minimálne dĺžky 3m, všetok spotrebný 

materiál potrebný na vytlačenie/kopírovanie (spolu) minimálne 

2000 strán, okrem papiera  

 Podporované operačné systémy: ovládače stiahnuteľne 

z domovskej stránky výrobcu zariadenia pre Windows 10 

 Farba: Biele, čierne, šedé alebo oranžové prevedenie 

 

Ďalšie spoločné 

podmienky 

 balenie/originálny obal od výrobcu/spĺňajúci všetky znaky 

originálneho balenia 

 

 


