Opisný formulár
I. Opisný formulár predmetu obstarávania

1.1

Všeobecná špecifikácia predmetu:
Názov:

Výpočtová technika a príslušenstvo

Kľúčové slová:

počítač, monitor, diskové pole, multifunkčné zariadenie

CPV:

30213000-5 - Osobné počítače; 33195100-4 - Monitory; 32584000-0 - Dátové médiá;
30121100-4 - Fotokopírovacie stroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
1.2

Funkčná špecifikácia predmetu:
• Zariadenia pre spracovanie fotografií, videozáznamov a zvukových záznamov, úložné pamäťové zariadenie
vrátane príslušenstva

1.3

Technická špecifikácia predmetu:
Jednotka

1. Osobný počítač

ks

2

2. Profesionálny grafický monitor

ks

1

3. Monitor so zaoblenou obrazovkou

ks

2

4. Monitor

ks

1

5. Diskové pole

ks

1

6. Multifunkčné zariadenie

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1.1 osobný počítač - požadované parametre

CPU benchmark skore - min 14500 bodov; RAM –
min 64GB; HDD - SSD min 500GB; HDD2 – min 3TB;
Napaľovačka – Blu-ray RW; Zdroj – min 850W; VGA
- benchmark skore min 10900 bodov; Zvuková karta

1.2 osobný počítač - príslušenstvo

Klávesnica, myš, slúchadlá - profesionálna kvalita

1.3 osobný počítač - software

operačný systém 64bit; kancelársky balík pre
podnikateľov kompatibilný s operačným systémom

2.1 profesionálny grafický monitor - obrazovka

požadovaný typ obrazovky IPS+

2.2 profesionálny grafický monitor - povrch

polomatná vrstva s nulovým trblietaním a s tvrdeným
povrchom

2.3 profesionálny grafický monitor - uhlopriečka

uhlopriečka obrazovky musí byť minimálne 27´´

2.4 profesionálny grafický monitor - rozlíšenie

požadované rozlíšenie aspoň min 2.500 x 1.400

2.5 profesionálny grafický monitor - korekcia

Gamma korekcia: 16-bit LUT

2.6 profesionálny grafický monitor - konektory

minimálne 1x DisplayPort 1.1a, 1x HDMI 1.3b, 2x USBriadiace porty

2.7 profesionálny grafický monitor - kalibračná sonda

požaduje sa integrovaná kalibračná sonda

2.8 profesionálny grafický monitor - teplotný drift

požaduje sa kompenzácia teplotného driftu

2.9 profesionálny grafický monitor - záruka

požaduje sa záručná doba aspoň 5 rokov

3.1 monitor so zaoblenou obrazovkou - typ obrazovky

požaduje sa obrazovka typu LCD VA - zaoblená

3.2 monitor so zaoblenou obrazovkou - veľkosť

požaduje sa uhlopriečka obrazovky minimálne 27´´

3.3 monitor so zaoblenou obrazovkou - rozlíšenie

požaduje sa rozlíšenie – min 1900x1050
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Minimum

Maximum

Presná
hodnota

Technické vlastnosti

3.4 monitor so zaoblenou obrazovkou - odozva

požadovaná odozva je menej ako 5 ms

4.1 monitor - typ obrazovky

požaduje sa obrazovka typu LCD IPS

4.2 monitor - veľkosť

požaduje sa uhlopriečka obrazovky minimálne 27´´

4.3 monitor - rozlíšenie

požaduje sa rozlíšenie – min 1900x1050

4.4 monitor - odozva

požadovaná odozva je menej ako 10 ms

4.5 monitor - výstupy

požadované výstupy minimálne: VGA, DVI, DisplayPort
s HDCP, USB

4.6 monitor - otáčavosť

požaduje sa otáčavý monitor minimálne v rozsahu 90
stupňov

4.7 monitor - záruka

požaduje sa záruka minimálne 3 roky

5.1 diskové pole

veľkosť pamäti RAM- minimálne 2GB

5.2 diskové pole - interný pevný disk

12 diskov

5.3 diskové pole - kapacita

požadovaná kapacita minimálne 60 TB

5.3 diskové pole - vymeniteľnosť

požaduje sa možnosť výmeny pevného disku za chodu

5.3 diskové pole - rozhranie

minimálne 4x externý USB port 3,0

5.3 diskové pole

požaduje sa bezdrôtová podpora

6.1 multifunkčné zariadenie - typ

multifunkčné farebné zariadenie - tlačiareň, kopírka,
skener

6.2 multifunkčné zariadenie - rýchlosť tlače

požaduje sa rýchlosť pri čiernobielej tlači aspoň 35
strán/min.

6.3 multifunkčné zariadenie - rýchlosť tlače

požaduje sa rýchlosť pri farebnej tlači aspoň 35
strán/min.

6.4 multifunkčné zariadenie - obojstranné kopírovanie

požaduje sa funkcia automatického obojstranného
kopírovania

6.5 multifunkčné zariadenie - obojstranné kopírovanie

požaduje sa kapacita automatického podávača pre
obojstranné kopírovanie aspoň 50 listov

6.6 multifunkčné zariadenie - veľkosť pamäte

požaduje sa veľkosť pamäte aspoň 500 MB

6.7 multifunkčné zariadenie - zásobník

požaduje sa zásobník aspoň na 500 listov

6.8 multifunkčné zariadenie - obojstranné kopírovanie

požaduje sa rozhranie minimálne USB 2.0, káblové
sieťové pripojenie

1.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Požaduje sa aby všetky prístroje a zariadenia boli určené pre profesionálov a v najvyššej kvalite.
2. Požaduje sa dodanie nových, nepoužívaných zariadení a prístrojov. Všetky položky musia byť dodané nové,
nepoužívané, v originálnom neporušenom balení.
3. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti
zmluvy:
3.1 obchodný názov a špecifikáciu ponúkaných tovarov;
3.2 rozpis jednotkových cien s DPH aj bez DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis cien je dodávateľ
povinný uviesť aj vo faktúre), ceny sú platné ako maximálne.
4. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom a do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia
oznámi dodávateľovi (elektronicky alebo poštou), či predložené doklady a dokumenty:
4.1 preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo
4.2 nepreukazujú niektorú z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a objednávateľ vyzve
dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie.
5. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote
nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude
považovať za závažné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
6. Jednotková cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie tovaru,
záruka a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).
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7. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má
za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
9. Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, obchodnými
podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.
Názov

1.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára:
Názov súboru
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