
Kúpna zmluva č. Z201936430_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
IČ DPH: nie sme platcam
Číslo účtu: SK5481800000007000519082
Telefón: 0517081324

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PcProfi s. r. o. 
Sídlo: Fintická 14050/119, 08006 Prešov , Slovenská republika
IČO: 44685173
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0517722030

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výpočtová, kancelárska, konferenčná a multimediálna technika
Kľúčové slová: Notebook s príslušenstvom, počítač, PC komponenty, konferenčná a multimediálna 

technika, softvér
CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 30213000-5 - Osobné počítače; 30237000-9 - Časti a 

príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim; 30231000-7 - Počítačové monitory a 
konzoly; 30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače; 30237220-7 - Podložky pod myš; 
51600000-8 - Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia; 32320000-2 - Televízne a 
audiovizuálne zariadenia; 48624000-8 - Softvérový balík pre operačný systém osobného 
počítača (PC); 48310000-4 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov; 48514000-4 - 
Softvérový balík pre vzdialený prístup; 48313000-5 - Softvérový balík pre optický čítač 
znakov (OCR); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením
2. Príslušenstvo k NTB: Originálna dokovacia stanica, Klávesnica + myš, Taška, Redukcia na HDMI
3. Konvertibilný NTB 2v1 s orig. dokovaciou stanicou, taškou a softvérovým vybavením
4. NTB so zámkom a softvérovým vybavením
5. Pracovná stanica s príslušenstvom a softvérovým vybavením
6. Základná konfigurácia výpočtovej techniky a konfigurácia zariadení
7. LCD monitor
8. Tlačiareň s funkciou kopírovania, skenovania a faxovania v jednom
9. Externá mechanika DVD
10. Bezdrôtová myš k PC - ergonomická
11. Externý disk
12. Operačná pamäť
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13. SDD disk
14. Pevný disk pre NAS
15. Podložka pod myš - ergonomická
16. Konferenčné audio zariadenie
17. Digitálny flipchart s interaktivitou dotykovej obrazovky so stojanom
18. Multimediálne audio / video centrum
19. Videokonferenčné zariadenie
20. Program / licencia pre viacužívateľské vzdialené ovládanie počítača
21. Program pre OCR a editáciu PDF dokumentov
22. Program / licencia pre OCR a editáciu PDF dokumentov

Položka č. 1: Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením

Funkcia

Notebook na celodennú kancelársku prácu a konferenčnú prezentáciu, ako aj na zber, spracovanie, úpravu a vyhodnocovanie 
textov, zvukových a video záznamov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením ks 49

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

CPU procesor
BNCH: minimálne 3830 bodov podľa 
https://www.cpubenchmark.net; napr. Core i5-5200U min. 2,2GHz 
alebo ekvivalent

RAM op. pamäť min. 8 GB; DDR3L PC3-12800 1600MHZ 1.35v

Disk min. 250GB SSD, rozhranie SATA alebo prevedenie M.2

Optická mechanika Nie, bez CD/DVD mechaniky

Grafický adaptér GPU
Graficka karta s výkonom min 590 bodov podľa 
https://www.videocardbenchmark.net  podpora zobrazovania na 
dvoch monitoroch súčasne v rozšírenom režime (nie duplikácia 
obrazovky)

Displej Veľkosť 14.0“, matný; rozlíšenie FHD 1920x1080

Zvukový adaptér Áno, integrovaný

Konektivita LAN 1000 Mb/s  FullDuplex;  WiFi 802.11ac (pásmo 2,4Gz a 
5GHz);  Bluetooth

Mobilita Áno, širokopásmové mobilné pripojenie WWAN a slot pre SIM 
kartu

Audio Áno, integrované stereo reproduktory

Vstupné zariadenia
Nová podsvietená SK klávesnica; Polohovacie zariadenie: 
TouchPad a TrackPoint; Integrovaná webkamera; Integrovaný 
mikrofón; Čítačka odtlačku prsta (FingePrint)

Vstupno-výstupné porty
4x USB 3.0 (z toho 1x typu charging); 1x Dedikovaný dokovací 
konektor;  RJ-45 LAN konektor; 1x Čítačka pamäťových kariet 
(SD/SDHC/SDXC); 1x Združený audio konektor (sluch.+ mic.); 1x 
M.2 SATA konektor

Výstupné porty 1x DisplayPort; 1x VGA 15-pin (D-SUB) Port

Bezpečnosť Slot pre aplikovanie bezpečnostného zámku proti odcudzeniu a 
čítačka odtlačkov prstov

Batéria Áno, nová LiPol min 4500mAh/50,0Wh

Prevedenie Farba strieborná, kovové prevedenie; dedikovaný dokovací 
konektor

Hmotnosť NTB max. 1,95 kg

Napájanie Napájací adaptér 65W pre elektrickú zásuvku EÚ/SR ~ 220V s 
káblom

Operačný systém Windows 10 Pro SK, 64–bit; (pozri aj položku č. 6)
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Softvér Microsoft Office 2019 pre podnikateľov - Slovak Medialess, 
prenositeľná verzia; (pozri aj položku č. 6)

Záruka Požadujeme záruku na dodávané zariadenie min. 24 mes.; pre 
položku nová batéria je záruka min. 12 mes.

Iné požiadavky pre tovar Tovar nesmie byť opotrebovaný alebo poškodený a je plne 
funkčný; dodanie v ochrannom balení

Iné požiadavky na softvér
Softvér požadujeme dodať ako novú nepoužívanú licenciu v 
originálnom neporušenom balení (pozri aj položku č. 6); Na NTB 
budú predinštalované orig. ovládače

Položka č. 2: Príslušenstvo k NTB: Originálna dokovacia stanica, Klávesnica + myš, Taška, Redukcia na HDMI

Funkcia

Dokovacia stanica pre pripojenie periférnych zariadení k NTB; set bezdrôtovej klávesnice + myš; taška a redukcia pre 
pripojenie HDMI zariadení

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Dokovacia stanica rovnakej značky s výrobcom NTB, 
set. bezdr. klávesnice a myši, taška, redukcia DP->HDM 
- všetko kompatibilné s dodávaným NTB na základe 
parametrov položky č. 1

ks 45

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Parametre dokovacej stanice Originálna dokovacia stanica rovnakej značky ako NTB (položka 
č.1) so sieťovým adaptérom

Pripojiteľnosť dokovacej stanice 2x DisplayPort; 1x VGA 15-pin (D-SUB) Port; 1x LAN RJ-45; 4x 
USB 3.0 port; 1x Line IN vstup; 1x Line OUT výstup

Bezpečnosť dokovacej stanice Slot pre aplikovanie bezpečnostného zámku proti odcudzeniu

Napájanie dokovacej stanice Napájací adaptér min. 65W a max. 120W pre elektrickú zásuvku 
EÚ/SR ~ 220V s káblom

Parametre pre bezdrôtový set klávesnica + myš
Set bezdrôtovej klávesnice+myš kompatibilný naprieč všetkými 
platformami PC/NTB s 128-bitovým šifrovaním AES, Indikátor 
výdrže batérií, SK lokalizácia

Parametre pre redukciu: Redukcia DP to HDMI 1.4 ako 
adaptér, rovnakej značky ako NTB (definovaný v 
položke č.1)

Redukcia prepájajúca HDMI F a DisplayPort M, dĺžka 5cm; Slúži 
na pripojenie do DisplayPortu na získanie plnohodnotného HDMI 
1.4 slotu, z ktorého už je môžné pripojiť zariadenia s HDMI 
vstupom

Parametre pre tašku: praktická brašna s polstrovaným 
vnútorným priestorom pre notebook s HDF (pena s 
vysokou hustotou); Vrecko pre dokumenty; Neoprenová 
polstrovaná kvalitná rukoväť; Predné vrecko pre mobilné
príslušenstvo a drobnosti; Popruh umožňujúci pripevniť 
brašňu na kufor; Odnímateľný a dĺžkovo nastaviteľný 
ramenný popruh

Taška rozmerovo pre 14“ NTB; Materiál: Polyester

Iné požiadavky pre tovar
Dok. stanica nesmie byť opotrebovaná alebo poškodená; dodanie 
v ochrannom balení; Dodávaný tovar Set klávesnice+myš, taška a 
redukcia musia byť nové v originálnom balení a bez známok 
porušenia obalu

Položka č. 3: Konvertibilný NTB 2v1 s orig. dokovaciou stanicou, taškou a softvérovým vybavením

Funkcia

Prenosná výpočtová technika typu 2v1; 4 režimy použitia s podporou digitálneho pera; s možnosťou mechanického dokovania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Konvertibilný NTB 2v1 s orig. dokovaciou stanicou, 
taškou a softvérovým vybavením ks 1

Displej dotykový palce 13,3

Záruka mesiac 36
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

CPU procesor
Počet jadier: 4; Frekvencia: 1,6 GHz; Boost: 3,9 GHz; Cache: 6 
MBBNCH: minimálne 8084 bodov; priemerná spotreba procesora 
TDP 15W; napr. Core i5-8265U alebo lepší ekvivalent

RAM op. pamäť Typ: DDR4; Kapacita: min. 8 GB; Frekvencia: 2400 MHz

Disk Typ: SSD; Kapacita: min. 512 GB

Optická mechanika Nie

Grafický adaptér GPU Integrovaná UHD 620

Displej
Typ: IPS LED LCD; Uhlopriečka presne: 13,3"; Rozlíšenie min 
FullHD 1920x1080 px; Vlastnosti: dotykový s perom a ochranným 
sklom

Bezdrôtové pripojenie WiFi 802.11ac; Bluetooth v5.0

Mobilita WWAN širokopásmové pripojenie 4G LTE; slot pre SIM

Audio integrované - analógové

Čítačka kariet 1x Čítačka pamäťových kariet (SD/SDHC/SDXC/MMC); 1x Čítačka
čipových kariet (Smart Card)

Vstupné zariadenia
Polohovacie zariadenie: TouchPad a TrackPoint; Webová kamera 
integrovaná; Čítačka odtlačku prsta (FingerPrint); ThinkPad pero; 
Integrovaný mikrofón; Podsvietená klávesnica s SK lokalizáciou

Výstupné grafické porty 1x HDMI

Vstupno-výstupné porty 1x Thunderbolt 3; 1x USB-C; 2x USB 3.1 Gen1; 1x Kombinovaný 
konektor pre slúchadlá a mikrofón

Batéria 3-článková Li-ion batéria 50 Wh, výdrž až 14,5 hod

Napájanie 65W USB-C napájací adaptér pre elektrickú zásuvku EÚ/SR ~ 
220V s káblom

Prevedenie Konvertibilný, farba čierná

Hmotnosť NTB 1,29 kg

Rozmery NTB (ŠxVxH): 310 x 16 x 219 mm

Operačný systém Windows 10 Pro (64-bit) Sk; (pozri aj položku č. 6)

Softvér Microsoft Office 2019 pre podnikateľov - Slovak Medialess, 
prenositeľná verzia; (pozri aj položku č. 6)

Požadované príslušenstvo - dokovacia stanica Originálny BASIC dock rovnakej značky a kompatibilný s 
dodávaným NTB + min. 65W adaptér AC 220V s káblom

Požadované príslušenstvo - taška Štýlová a kvalitná originálna taška zhodnej značky s dodávaným 
NTB rozmeru 13,3“ až 14“ (s logom výrobcu)

Záruky Záruka na NTB je 36 mes. typu Carry-In; Záruka na dokovaciu 
stanicu je 12 mes.; Záruka pre tašku je 24 mes.

Iné požiadavky na tovar Dodávaný tovar a príslušenstvo musia byť nové v originálnom 
balení a bez známok porušenia obalu

Iné požiadavky na softvér
Softvér požadujeme dodať ako novú nepoužívanú licenciu v 
originálnom neporušenom balení (pozri aj položku č. 6); Na NTB 
budú predinštalované orig. ovládače

Položka č. 4: NTB so zámkom a softvérovým vybavením

Funkcia

Prenosná výpočtová technika pre konferenčnú prezentáciu a na spracovanie multimediálnych súborov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
NTB so zámkom a softvérovým vybavením ks 8

Záruka mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

CPU
Procesor: BNCH minimálne 3507 bodov; Počet jadier: min. 2; 
Frekvencia procesora: min 2,3 GHz; TDP: 15W; Napr. Intel Core 
i3-7020U Kaby Lake alebo lepší ekvivalent
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RAM op. pamäť Pamäť: min. 8GB (1x8GB) 2666MHz; Typ: DDR4

Disk Kapacita: min. 256GB SSD; Typ: PCIe M.2

Optická mechanika Nie

Grafický adaptér GPU Integrovaná HD Graphics 620

Displej IPS 14.0" FHD (1920x1080); matný (antireflexný)

Bezdrôtové pripojenie WiFi 802.11ac; Bluetooth v4.1

Audio Integrované - analógové

Čítačka pamäťových kariet Áno, (SD/SDHC/SDXC)

Vstupné zariadenia SK klávesnica; Dotyková ovládacia plocha (TouchPad); 
Integrovaná webkamera; Integrovaný mikrofón

Výstupné porty Grafické: 1x HDM; 1x VGA (D-SUB)

Vstupno-výstupné porty 1x RJ-45 (LAN); 1x USB 2.0; 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0); 1x 
Kombinovaný konektor pre slúchadlá a mikrofón

Bezpečnosť Slot pre aplikovanie bezpečnostného zámku proti odcudzeniu

Batéria 3-článková Li-ion batéria 42Wh

Prevedenie plast, farba čierná

Napájanie Adaptér: AC 220V EU/SR 45W, kábel

Hmotnosť NTB do 1,8 kg

Rozmery NTB (ŠxVxH): 339 x 19,9 x 241,9 mm

Operačný systém Windows 10 Pro (64-bit) Sk; (pozri aj položku č. 6)

Softvér Microsoft Office 2019 pre podnikateľov - Slovak Medialess, 
prenositeľná verzia (pozri aj položku č. 6)

Požadované príslušenstvo - zámok
Ku každému NTB požadujeme doplniť: Kombinačný zámok (4 
číslice), dĺžka: 1.8m, prevedenie s bezpečnostným okom a 
ochranným plášťom na lanku; napr. Kensington alebo lepší 
ekvivalent

Záruky Záruka na NTB je 36 mes. typu On-Site NBD; Záruka na zámok je 
24 mes.

Iné požiadavky na tovar Dodávaný tovar a zámok musia byť nové v originálnom balení a 
bez známok porušenia obalu

Iné požiadavky na softvér
Softvér požadujeme dodať ako novú nepoužívanú licenciu v 
originálnom neporušenom balení (pozri aj položku č. 6); Na NTB 
budú predinštalované orig. ovládače

Položka č. 5: Pracovná stanica s príslušenstvom a softvérovým vybavením

Funkcia

Výpočtová technika – osobný počítač na celodennú kancelársku prácu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
PC stanica so softvérovým vybavením ks 5

Záruka mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

CPU
Procesor: BNCH min 12011 bodov podľa 
https://www.cpubenchmark.net; Počet jadier: 6; Frekvencia min.: 
3,0 - 4,4 GHz; napr. Intel Core i5-9500 alebo lepší ekvivalent

RAM op. pamäť min. 8 GB DDR4 2666MHz SDRAM (ako 1 modul), možnosť 
rozšírenia celkovo 4 pozície na pamäťové moduly

Disk Kapacita: min. 256 GB PCIe® NVMe™ SSD

Optická mechanika Áno, DVD+/-RW DL (slim)

Grafický adaptér GPU Grafická karta integrovaná UHD Graphics 630, min. 1205 bodov 
podľa https://www.videocardbenchmark.net

Audio 2W interný reproduktor

Strana 5 z 16 



Čítačka pamäťových kariet Áno, (SD/SDHC/SDXC)

Výstupné porty Grafické: 2x DisplayPort™ 1.2

Vstupno-výstupné porty zadné
1x RJ-45 sieťové pripojenie 10/100/1000 MBps; 2x USB 2.0; 2x 
USB 3.1 Gen 1; 2x USB 3.1 Gen 2; 1x audio-IN 3,5mm; 1x 
audio-OUT 3,5mm

Vstupno-výstupné porty predné 2x USB 2.0 ( z toho jeden podporuje rýchle nabíjanie); 2x USB 3.1 
Gen 2; 1x USB 3.1 Type-C™ Gen 2; 1x konektor pre headset

Prevedenie: Microtower; Voľná predná 5,25“ pozícia na 
skrinke so záslepkou

Rozširujúce sloty: 1x PCIe 3.0 x16; 2x PCIe 3.0 x1; 1x PCIe 3.0 
x16 (wired as x4); 2x M.2 2230 z toho jeden aj 2280

Rozmery a hmotnosť 170 x 274 x 338 mm; Hmotnosť: 7,14 kg

Napájanie max. 265W; trieda účinnosti zdroja platinum, prívod AC 220V 
EÚ/SR, kábel

Operačný systém Windows 10 Pro (64-bit) Sk; (pozri aj položku č. 6)

Softvér Microsoft Office 2019 pre podnikateľov - Slovak Medialess, 
prenositeľná verzia (pozri aj položku č. 6)

Požadované príslušenstvo - klávesnica a myš - rovnakej 
značky ako PC Set drôtovej USB Slim klávesnica SK/EN a optickej USB myš

Záruka Záruka na koplet PC zostavu je 36 mes. - zahŕňa opravu dielov, 
práce a opravu na mieste

Iné požiadavky na tovar Dodávaný tovar a príslušenstvo musia byť nové v originálnom 
balení a bez známok porušenia obalu

Iné požiadavky na softvér
Softvér požadujeme dodať ako novú nepoužívanú licenciu v 
originálnom neporušenom balení (pozri aj položku č. 6); Na NTB 
budú predinštalované orig. ovládače

Položka č. 6: Základná konfigurácia výpočtovej techniky a konfigurácia zariadení

Funkcia

Práce na základné oživenie (nakonfigurovanie) výpočtovej a kancelárskej techniky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Inštalačné (OS+SW) a konfiguračné práce počet zariadení 67

Doba realizácie pracovné  dni 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Pri dodávke výpočtovej techniky požadujeme základnú 
predinštaláciu OS a kanc. balíka Office. V prípde OS 
Windows 10 Pro - požadujeme 64-bit SK vo verzii 1903 
plus aplikovanie najnovších aktualizácii (patchov). V 
prípade SW Microsoft Office 2019 - požadujeme 32-bit 
SK vo verzii od MSO 16.0.12307.20000 a vyššie 
(posledná dostupná verzia). V prípade ak dodávka OS a 
SW neobsahuje defaultne uvedené verzie, požadujeme 
ich dodatočné inštalácie na mieste. Pri dodávke 
Flipchart dotykovej obrazovky (el. tabuľe) - požadujeme 
jej kompletizáciu so stojanom na mieste a základnú 
konfiguráciu (oživenie).

Práce: 63x inštalácia oper. systému a SW + aplikovanie 
aktualizácii a 4x uvedenie technických zariadení do prevádzky

Položka č. 7: LCD monitor

Funkcia

Zobrazovacie zariadenie - monitor

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
LCD monitor ks 60

Veľkosť uhlopriečky palce 23,8

Záruka mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Typ obrazovky IPS podsvietenie WLED, matný povrch; počet farieb: 16,7M

Rozlíšenie
min. FHD 1920x1080 (obnovovacia frekvencia 60Hz); Pomer strán:
16: 9; Jas [cd/m2]: 250; Kontrast: 1000:1; Odozva [ms]: max. 5ms; 
Pozorovacie uhly (horizontal / vertikál): 178°/178°

Reproduktory Áno, 2x min. 2W

Konektory HDMI 1.4; VGA (D-SUB 15pin); DisplayPort 1.2; Audio in: 3,5 mm

Napájanie AC 220V EU/SR + kábel

Príslušenstvo HDMI a DP kábel v balení

Záruka a iné špeciálne požiadavky
Záruka na tovar min. 36 mes. Dodávaný tovar musí byť nový v 
originálnom balení bez známok porušenia obalu; Naklápanie 
monitoru: -3.0° / + 20.0°; Vyžaduje sa príprava pre VESA 
uchytenie

Položka č. 8: Tlačiareň s funkciou kopírovania, skenovania a faxovania v jednom

Funkcia

Multifunkčné zariadenie pre tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie s veľkou kapcitou výtlačkov na jednú tlačovú náplň

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Tlačiareň s funkciou kopírovania, skenovania a 
faxovania v jednom ks 16

Záruka (rozšírená) mesiac 36

Kapacita čb tlačovej kazety v zariadení pri 5% pokrytí A4
pre tlač str. 9000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Formát tlačiarne A4; Rozlíšenie tlače: min. 1200 DPI; Rýchlosť čiernej tlače: 
minimálne 34 str./min.; Tlač prvej strany do 7 sek.

Obojstranná tlač Áno, automatické otáčanie listov pri tlači

Dotykový displej pre ovládanie Áno, Intuitívny farebný grafický displej (CGD)

Rozhranie, konektory, pripojiteľnosť 1x USB 2.0; 1x RJ-45 LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
network; 2x host USB; RJ-11 pre tel. prípojku (fax)

Kapacita zásobníkov pre papier
Štandardný vstup: zásobník na 80 listov; Vstupný zásobník na 250 
listov; Voliteľný tretí vstupný zásobník na min. 500 listov; 
Štandartný výstupný zásobník na 150 listov

Automatický podávač dokumentov Áno, na 50 listov (ADF)

Použitie papiera Gramáž najtenšieho papiera: 60 g/m² - 70 g/m²; Gramáž hrubého 
papiera:  od 170 g/m²

Tlačové jazyky PCL 6; PCL 5c; emulácia Postscript úrovne 3; PDF; URF; natívny 
Office; PWG Raster

Skener
Áno, Rýchlosť skenovania minimálne 24 str./min. Rozlíšenie 
skenera min. 1200x1200 DPI; Plochý skener;  max. veľkosť 
skenovania (ADF): 216 x 356 mm;  min. veľkosť skenovania (ADF):
102 x 152 mm

Obojsmerné skenovanie (snímanie) dokumentov cez 
ADF Odporúča sa, no nie je nevyhnutnou podmienkou

Formát uloženia naskenovaného dokumentu PDF, JPG, TIFF; skenovanie do e-mailu, sieťového priečinka, USB

Fax Áno; rýchle voľby; min. počet až 120 čísel

Napájanie a logistické údaje AC 220V EU/SR; Hmotnosť: max 19kg; Hlučnosť: max. 54 dB (A); 
Rozmery pôdorysu ŠxH: max. do 400 x 400 mm

Príslušenstvo - tlačová kazeta
Ak zariadenie obsahuje tkzv. štartovaciu kazetu (t.z. na menej ako 
9 tis. strán), požadujeme dodať ku každému zariadeniu aj ďalšiu 
tlačovú náplň (toner) o jednotlivej kapacite na min. 9000 čb strán

Doplňujúce informácie k príslušenstvu
Tlačová náplň môže byť aj kompatibilná, ak k nej bude doložené 
prehlásenie o možnosti použitia v nových zariadeniach bez výluky 
záruky. Napr. toner HP CF226X alebo lepší ekvivalent pre vyššie 
modely
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Záruka a špeciálne požiadavky na tovar Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu; Záruka: rozšírená na 3 roky

Položka č. 9: Externá mechanika DVD

Funkcia

Časti a príslušenstvo počítačov, poč. komponenty

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Externá mechanika DVDRW/RAM, USB 2.0 bez 
prídavného napájania ks 12

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Rozhranie pripojenia USB 2.0 bez prídavného adaptéra

Špecifikácia pre zápis 8 x DVD+/-R, 8 x DVD+RW, 6 x DVD-RW, 5 x DVD-RAM, 4 x 
M-Disc, 24 x CD

Špecifikácia pre čítanie 8 x DVD+/-R, 8 x DVD+/-RW, 6 x DVD-RAM, 8 x M-Disc, 24 x CD

Ďalšia špecifikácia Prístup. doba: CD/DVD do 160 ms; Hmotnosť: do 220 g; Farebné 
prevedenie: čierne

Iné požiadavky na tovar Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu

Položka č. 10: Bezdrôtová myš k PC - ergonomická

Funkcia

Časti a príslušenstvo počítačov, poč. komponenty -  bezdrôtová ergonomická myš

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Myš k PC - BlueTooth, ergonomická - vertikálna ks 20

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Technológia pripojenia: bezdrôtová; Rozhranie: 
Bluetooth 3.0 (kompatibilný so staršími verziami); 
Prevádzková vzdialenosť: až 10m;Počet tlačidiel: 6; 
Hmotnosť: do 110g; Technológia detekcie pohybu: 
optická; Rozlíšenie pohybu: 1000/1600 DPI; Batéria: áno
1ks AA 1,5V; Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie; Farba: 
Černo strieborná; Kompatibilná s operačnými systémami
Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X a Android

Myš BlueTooth, ergonomická, vertikálna

Iné požiadavky na tovar Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu

Položka č. 11: Externý disk

Funkcia

Časti a príslušenstvo počítačov, poč. komponenty

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Externý disk 2,5", USB 3.0 / 3.1 ks 12

Záruka mesiac 24

Veľkosť úložiska (kapacita) GB 1000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Základné parametre disku
Typ disku: externý; Veľkosť disku: 2,5“; Typ pevného disku: HDD; 
Napájanie: napájanie z USB portu; Kapacita disku: min. 1TB; 
Rozhranie: SuperSpeed USB 3.0 / 3.1; Hmotnosť: max. 201g
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SafetyKey ochrana pre Vaše dáta; Nízka spotreba 
energie a nízka hlučnosť; Eco-friendly výroba 
komponentov; Softvér pre plánovanú automatickú 
zálohu dát a zálohu v reálnom čase; Chráni dáta 
nastavením hesla pri použití Auto Backup softvéru; Stačí
zapojiť a pracovať, bez nutnosti inštalácie ovládačov; 
Virtuálna jednotka ktorá umožní zašifrovať si citlivé dáta;
Silikónové krytie, ktoré chráni proti nárazom a 
prípadnému poškodeniu dát; Plastový povrch vysoko 
odolný voči poškriabaniu a oderom

Príslušenstvo (voliteľné)

Iné požiadavky na tovar Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu

Položka č. 12: Operačná pamäť

Funkcia

Časti a príslušenstvo počítačov, poč. komponenty

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Operačná pamäť RAM 8GB ks 60

Záruka mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

RAM DDR3, kapacita 8GB
Typ pamäte: DDR3, NON ECC, X8 1,5V Unbuffered, DIMM 240 
PIN; Kapacita pamäte: 8 GB; Frekvencia pamäti: 1600 MHz; 
Časovanie: CL 11; Počet modulov v balení: 1 x 8 GB

Iné požiadavky na tovar
Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu; Modul musi fungovať s Lenovo PC Thinkcentre 
e73, model number 000AXS, machine type 10DS

Položka č. 13: SDD disk

Funkcia

Časti a príslušenstvo počítačov, poč. komponenty

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
SDD disk 2,5" ks 120

Záruka mesiac 60

Veľkosť úložiska (kapacita) GB 250

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozhranie SATA 6 Gb/s  kompatibilný s rozhraním SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 
Gb/s

Rýchlosť Sekvenčné čítanie až 550 MB; Sekvenčné zápis až 520 MB

Špeciálne funkcie
Podpora TRIM; Podporuje S.M.A.R.T; Podpora šifrovania: AES 
256bitové šifrovanie (trieda 0), TCG / Opal IEEE1667 (šifrovaný 
disk); Podpora World Wide Name; Podporuje režim spánku

Vyrovnávacia pamäť 485 MB Low Power DDR4 SDRAM SDRAM

Spoľahlivosť (MTBF) min. 1,45 milióna hodín

Iné požiadavky na tovar Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu

Položka č. 14: Pevný disk pre NAS

Funkcia

Disk pre nepretržitú prevádzku určený do NAS zariadení

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
HDD 3,5" pre NAS ks 16
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Záruka mesiac 36

Veľkosť úložiska (kapacita) TB 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Kapacita a prevedenie 4 TB; faktor tvaru 3,5"

Rýchlosť otáčania 7200 ot./min.

Rozhranie SATA 6Gb/s

Vlastnosti Obsahuje senzor nárazu a vibrácií; Kompatibilný s NAS; Určený 
pre prevádzku 24x7; Pracovné zaťaženie až 175TB ročne

Rýchlosť Prenosová rýchlosť mechaniky: 600 MBps (externá); Interná 
rýchlosť dát: 204 MBps

Iné požiadavky na tovar
Výška: max. 27.0 mm; MTBF 1 000 000 hodiny; Prevádzka: 24x7; 
Neopraviteľné chyby: 1 na 10^14; Dodávaný tovar musí byť nový v
originálnom balení bez známok porušenia obalu

Položka č. 15: Podložka pod myš - ergonomická

Funkcia

Spotrebný materiál k PC - anatomická podložka určená pre ľahké ovládanie myší

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Ergonomická podložka pod myš ks 240

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Ergonomicky tvarovaná podložka pod myš s penovou 
výplňou s pamäťovým efektom alebo gélom; Vyrobená z
odolného, umývateľného a neolúpaného antistatického 
materiálu (odolný textilní povrch), ktorá redukuje tlak a 
pôsobí preventívne proti bolesti zápästia; Spodná strana
protišmyková

Ergonomická podložka pod myš

Rozmery a prevedenie Rozmery: 232 x 200 x 21 mm; Farba: čierna

Iné požiadavky na tovar Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu

Položka č. 16: Konferenčné audio zariadenie

Funkcia

Profesionálne a osobné konferenčné zariadenia s HiFi reproduktorom pre konverzáciu a hudbu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Konferenčné audio zariadenie ks 3

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Základné vlastnosti
Konferenčné zariadenia s HiFi reproduktorom; Certifikácia MS 
Skype for Business; Prevedenie na stôl; Pripojenie k PC (SW 
telefón) a mobilný telefón

Konektivita (pripojiteľnosť) USB a Bezdrôtová technológia Bluetooth (podpora v4.2) dosah do 
30m

Technológia (špeciálne vlastnosti)
Digitálne spracovanie signálu - DSP (Digital Signal Processing) je 
technológia, ktorá digitálne optimalizuje váš hlas i hudbu a potláča 
ozvenu

Mikrofón Viacsmerový / filter hluku; Funkcia stlmenia mikrofónu priamo na 
zariadení

Reproduktor Hifi / širokopásmový zvuk; Výkon 10W

Batérie a napájanie Doba hovoru až 15 hodín - doba hovoru je maximálna doba, po 
ktorú môžete hovoriť, než dôjde k vybitiu zdrojov napájania
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Iné požiadavky na tovar Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu

Položka č. 17: Digitálny flipchart s interaktivitou dotykovej obrazovky so stojanom

Funkcia

Prenosný digitálny flipchart s výhodami 55palcového UHD displeja a interaktivitou dotykovej obrazovky. Pripravený na 
okamžité použitie vďaka jednoduchej inštalácii a uvedenia do prevádzky. Okrem toho ponúka tiež voliteľnú možnosť úložiska, 
ktoré zjednodušuje pripojenie k externým zariadením. Kreslenie a písanie takmer ako na papieri – prirodzený zážitok z písania 
– na flip môžu naraz písať až 4 osoby. Obsah možno navyše rýchlo odstrániť prstom alebo dlaňou. Jednoduché úpravy 
obrázkov. Export do PDF dokumentov a rozoslanie.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Digitálny flipchart s interaktivitou dotykovej obrazovky + 
mobilný stojan ks 4

Veľkosť uhlopriečky palce 55

Záruka mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Základné parametre
Uhlopriečka: 55“; Typ obrazovky: New Edge, 60 Hz; Dotyková 
technológia InGlass ™; Rozlíšenie: 3 840 x 2 160; Rozstup bodu: 
0,315 x 0,315 mm

Parametre Jas [cd / m2]: 350 bez skla a 220 so sklom; Kontrast: 4 000: 1; 
Odozva: 8ms; Pozorovacie uhly (horizontal / vertikál): 178° / 178°

Použitie a funkcie
Navrhnuté pre obchodné potreby – šablóny; Jednoduchá navigácia
v obsahu a bezpečná ochrana (heslenie dokumentov);  
Rozosielanie zachytených stránok mailom vo formáte PDF; UHD 
Display & Tizen OS

Konektory (pripojiteľnosť) 2x HDMI In; 1x HDMI out; 1x USB; 1x Audio Stereo Mini Jack; 1x 
RS232 In; 1x RJ45 LAN; WiFi; Bluetooth

Napájanie, rozmery a hmotnosť
AC 100-240V 50/60 Hz; Spotreba do 160 W; Stand By režim: 0,5 
W; Montáž na stenu, alebo stojan: VESA 400 x 400 mm; Farba: 
biela; Rozmery (ŠxVxH): 1297,4 x 768,2 x 59,9 mm; Hmotnosť: 
max. 29 kg

Príslušenstvo - kompatibilný prenosný stojan na 
kolesách pre digitálny flipchart

Farba: svetlo šedá; Úchytenie: VESA 400 x 400; Otočné podpery 
(90°); Mobilita pomocou koliesok s možnosťou aretácie 
(zabrzdenia); Pripojenie: 1x HDMI, 1x Touch Out, 1x RJ45, 1x 
Napájanie

Iné požiadavky na tovar
Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu; Požaduje sa montáž, kompletizácia a uvedenie 
do prevádzky na mieste (pre nacenenie monáže pozri aj položku č.
6)

Položka č. 18: Multimediálne audio / video centrum

Funkcia

Multimediálny prehrávač k TV - prehrávač kompatibilný s iPhohne zariadeniami

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Multimediálne audio / video centrum - prehrávač 
kompatibilný s iPhohne zariadeniami ks 2

Záruka mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Kapacita: 32 GB; Kompatibilita: HD a UHD televízory s 
rozhraním HDMI3; Bluetooth klávesnica; Zjednodušené 
ovládanie: Integrované funkcie na podporu zraku, 
sluchu, motorických schopností a učenia; Funkcie: 
VoiceOver, Zväčšenie, Zvýšenie kontrastu, Obmedzenie
pohybu, Podpora skrytých titulkov, Zvukové popisky, 
Switch Control

Základné parametre
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Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth v5.0 a WiFi standard: 
802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac; Drôtové 
pripojenie: Lightning, HDMI, USB C, Ethernet (RJ-45)

Porty a prepojiteľnosť

Čip A10X Fusion 64 bitová architektúra Procesor

Siri, bezdrôtová technológia Bluetooth 4.0 Infračervený 
vysielač Akcelerometer a trojosí gyroskop Nabíjací 
lightning konektor Dobíjateľná batéria, na 1 nabitie 
vydrží niekoľko mesiacov (pri bežnom používaní) 
Ovládanie obsahuje dotykovú plochu pre pohodlné 
používanie

Diaľkové ovládanie

H.264/HEVC SDR video v rozlíšení až 2160p, 60 fps, 
profil Main/Main 10 HEVC Dolby Vision (Profile 
5)/HDR10 (profil Main 10) v rozlíšení až 2160p Video 
H.264 Baseline Profile úrovne 3.0 alebo nižší so zvukom
AAC-LC až 160 kb/s na kanál, 48 kHz, stereo v 
súborových formátoch .m4v, .mp4 a .mov Video 
MPEG-4 až 2,5 Mb/s, 640 × 480 pixelov, 30 fps, Simple 
Profile so zvukom AAC-LC až 160 kb/s, 48 kHz, stereo v
súborových formátoch m4v, mp4 a .ov

Formáty videa

HE-AAC (V1), AAC (až 320 kb/s), chránené AAC (z 
iTunes Store), MP3 (až 320 kb/s), MP3 VBR, Apple 
Lossless, FLAC, AIFF a WAV, AC-3 (Dolby Digital 5.1) a
E-AC-3 (priestorový zvuk Dolby Digital Plus 7.1)

Formáty zvuku

HEIF, JPEG, GIF, TIFF Formáty fotografií

Diaľkové ovládanie; kábel USB; kábel s Lightning 
konektorom; Rozmery centra: do 98 x 98 x 35 mm; 
Hmotnosť centra: do 425g; Senzory: G-senzor, 
Gyroskopický senzor; Zariadenie kompatibilné so 
zariadeniami iPhone /Apple

Príslušenstvo a ďalšie podmienky

Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez 
známok porušenia obalu Iné požiadavky na tovar

Položka č. 19: Videokonferenčné zariadenie

Funkcia

Navrhnuté ako inteligentné riešenie pre 180 stupňové panoramatické video vo 4K a s plug-and-play. Je tiež navrhnuté s 
cieľom zvýšiť kvalitu schôdzok v konferenčných miestnostiach pomocou troch 13megapixelových kamier a spájanie snímok v 
reálnom čase tak, aby sa dosiahol plný zábere v rozsahu 180°

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Videokonferenčné zariadenie ks 1

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Kamery:  3× 13Mpx s podporou rozlíšenie videa 4K, Full 
HD a HD, vybavené technológiou ePTZ; Podpora 180° 
panoramatického 4K videa a horizontálneho zorného 
uhla, ďalšie možnosti horizont. zorných uhlov: 90°, 120° 
a 140°; Vertikálné zorné pole: 54°; Technológia Plug and
Play cez USB-C port bez nutnosti inštalácie; 2× 
integrovaný mikrofón; Prispôsobiteľný jas, kontrast, 
sýtosť, ostrosť a vyváženie bielej

Základné parametre

Kompatibilný s videokonferenčnými programami Zoom, 
Cisco Webex, Slack a Google Hangouts a je 
certifikovaný Microsoftom; Pracuje pod OS: Windows 7 a
vyšší, MacOS X 10.9 a vyšší, Linux Ubuntu 16.x a vyšší 
a Chrome OS

Kompatibilita

Panoramic-4K: 3840 x 1080 @ 30fps; 1080 Full HD: 
1920 x 1080 při 30fps; 720p HD: 1280 x 720 @ 30fps Podporované rozlišenie

Hmotnosť:  do 101g; Rozmery: (DxŠxV): 102 × 67 × 20 
mm Hmotnosť a rozmery
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1× kábel USB-C na USB-A (1m); Flexibilný držiak pre 
jednoduché umiestnenie na monitor alebo notebook; 
Napájanie cez USB 3.0; Dodávaný tovar musí byť nový 
v originálnom balení bez známok porušenia obalu

Príslušenstvo a požiadavky na tovar

Položka č. 20: Program / licencia pre viacužívateľské vzdialené ovládanie počítača

Funkcia

Software pre podporu a vzdialené ovládanie PC

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Program / licencia pre viacužívateľské vzdialené 
ovládanie počítača

Licencia na 
obdobie 1 rok

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Prístup a vzdialená správa počítačov; Správa zariadení: 
min. 300; Viac licencovaných užívateľov môže spustiť 
pripojenie k zariadeniu – maximálne jedna relácia 
súčasne; Vlastné označenie (alias) pripojených PC; 
Zabezpečený bezobslužný prístup; Vzdialená tlač pre 
Windows a Mac na ľubovoľnej tlačiarni; Súborové 
zdieľanie a prenos; Prístup k plochám medzi jednotlivými
zariadeniami; Užívateľská konzola pre správu zariadení; 
Konzola pre správu užívateľov a zariadení; 
Multiplatformný prístup

Funkcionalita

Správy o prístupe užívateľa – automatické 
zaznamenávanie pripojení; Poskytovanie podpory Služby

256-bit AES šifrovanie, certifikácia ISO 27001, 
kompatibilita s HIPAA; Určené pre systém Windows, 
Mac a Linux s jednoduchým spôsobom pripojenia; Napr. 
TeamViewer Premium - Multi User

Bezpečnosť a iné požiadavky

Položka č. 21: Program pre OCR a editáciu PDF dokumentov

Funkcia

Software pre OCR a editáciu PDF

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Program pre editáciu PDF dokumentov a rozpoznanie 
OCR ks 11

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
OCR - prevod PDF (Portable Document Format) a 
skenov, prevod obrazového dokumentu na text; Podpora
slovenských znakových sád; Konverzia súborov PDF do 
dokumentov Microsoft Word; Konverzia obrazových PDF
do PDF s možnosťou vyhľadávania; Viacjazyčné 
konverzie PDF aj v akejkoľvek kombinácii - 
podporovaných jazykov; Úpravy a komentáre PDF; 
Spájanie viacero súborov PDF; Otáčanie 90°; Editácia 
bitmapov, anonymizácia bez zmeny textu dokumentu; 
Export a ukladanie do formátu .pdf/A-1 z textu aj 
obrázkov

Funkcionalita

PDF vrátane PDF/A; Obrazové formáty: TIFF, JPEG, 
JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF; Formáty s 
možnosťou úprav (doc(x), xls(x), ppt(x), VSD(X), HTML, 
RTF, TXT, ODT, ODS, ODP)

Vstupné formáty

Kompatibilita pre operačný systém Windows 7, Windows
10; Existencia technickej podpory – minimálne mailom; 
Možnosť aj krabicovej verzie a množstevnej zľavy; 
Softvér požadujeme dodať ako novú nepoužívanú 
licenciu v originálnom neporušenom balení. Napr. 
ABBYY FineReader Standard alebo lepší ekvivalent

Iné požiadavky
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Položka č. 22: Program / licencia pre OCR a editáciu PDF dokumentov

Funkcia

Software pre OCR a editáciu PDF

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Program / licencia pre editáciu PDF dokumentov a 
rozpoznanie OCR Počet lic. 11

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Funkcionalita: Možnosť inštalácie s licenčným serverom,
cez ktorý sa budú ostatné počítače overovať cez sieť a 
SW môže byť inštalovaný na všetkých PC v sieti a v 
jednom čase sa môže využívať na zalicencovanom 
počte počítačov; OCR - prevod PDF (Portable Document
Format) a skenov, prevod obrazového dokumentu na 
text; Podpora slovenských znakových sád; Kkonverzia 
súborov PDF do dokumentov Microsoft Word; Konverzia
obrazových PDF do PDF s možnosťou vyhľadávania; 
Viacjazyčné konverzie PDF aj v akejkoľvek kombinácii 
podporovaných jazykov; Úpravy a komentáre PDF

OCR program a editor dokumentov vo formáte .pdf(online verzia)

Spájanie viacero súborov PDF; Otáčanie 90°; Editácia 
bitmapov, anonymizácia bez zmeny textu dokumentu; 
Export a ukladanie do formátu .pdf/A-1 z textu aj 
obrázkov

Funkcionalita

PDF vrátane PDF/A; Obrazové formáty: TIFF, JPEG, 
JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF; Formáty s 
možnosťou úprav (DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), 
HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP)

Vstupné formáty

Existencia technickej podpory – minimálne mailom; 
určené pre operačný systém Windows 7, Windows 10, 
Windows Server 2012-2016-2019. Softvér požadujeme 
dodať ako novú nepoužívanú licenciu v originálnom 
neporušenom balení. Napr. ABBYY FineReader 
Corporate (concurrent) alebo lepší ekvivalent

Iné požiadavky

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ do 3 dní od uzavretia Zmluvy oznámi svoju kontaktnú osobu, ktorá následne bude oprávnená jednať s kontaktnou 
osobou za Objednávateľa.

Kontaktná osoba Objednávateľa je vedúci Oddelenia prevádzky IT a je určená za účelom vykonania obhliadky tovaru a 
skontrolovania dokladov dodávaných spolu s tovarom ako aj komunikácie s kontaktnou osobou Dodávateľa.

Dodávateľ do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, predloží (mailom) technickú špecifikáciu, vrátane technických listov s 
obrazovou ukážkou každého ponúkaného tovaru, preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu 
zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) a nacenením. Ďalej uvedie ceny bez DPH a ceny s DPH 
jednotlivých položiek predmetu plnenia zákazky ako aj jasné zadefinovanie doby záruky pre každý dodávaný tovar, ktoré budú 
podkladom pre fakturáciu.

Požaduje sa dodanie celého predmetu Zmluvy do 10 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy v čase pracovného dňa od 8:00 do
15:00 hod. Doručenie Dodávateľ vopred avizuje kontaktnej osobe Objednávateľa. Dodávaný tovar je nový v originálnom 
nepoškodenom balení, pokiaľ nie je špecifikované pre jednotlivé položky inak.

Tovar musí byť odovzdaný funkčný, so servisnou dokumentáciou, ktorá musí obsahovať minimálne návod na obsluhu v 
slovenskom/českom jazyku, preberací protokol s označením tovaru, jeho výrobným (sériovým) číslom ako aj udanie doby 
poskytnutej záruky.

Požadované technické vlastnosti sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky ako minimálne. V prípade ak budú 
zistené, že tovar nezodpovedá minimálnej požadovanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, alebo je nefunkčný - 
Objednávateľ si vyhradzuje právo tovar NEODOBRAŤ a dožadovať dodanie s adekvátnymi paremetrami a funkčnosťou.

V prípade rozporu či pochybností splnenia požadovanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, má Objednávateľ právo 
vyžiadať si od Dodávateľa vzorový kus tovaru za účelom odsúhlasenia požadovaných parametrov, alebo odkontrolovania 
nainštalovaných programov.

Odstúpenie od Zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok v zmysle OPET. Za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok sa považuje nedodržanie záväzku splniť predmet Zmluvy v rozsahu, kvalite a požadovanej 
technickej špecifikácii stanovenej Objednávateľom a ak Dodávateľ mešká so splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní.
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Až po odsúhlasení ponuky Objednávateľom je odsúhlasená ďalšia možnosť (ak to produkty neobsahujú štandartne) vykonania
prác na inštalácii či konfigurácii obstaraných softvérových produktov v zmysle zadania.

Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného 
platobného styku bez zálohovej platby.

Dodanie tovaru spolu s faktúrou a dodacím listom, ktoré obsahujú všetky náležitosti v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v SR a v súlade s platnými obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.

Dodávateľ je povinný uviesť na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k jednotlivým položkám. Pri 
položkách nad 1700 € s DPH má Objednávateľ právo od Dodávateľa požadovať osobitnu fakturáciu. Cenou sa rozumie cena 
vrátane dopravy na miesto plnenia určené Objednávateľom (adresa sídla Objednávateľa z Kúpnej zmluvy). Cena je 
maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia.

V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi.

Dodávateľ je povinný odovzdať tovar v mieste plnenia len kontaktnej osobe Objednávateľa, ktorá vykoná obhliadku tovaru a 
skontroluje doklady dodávané spolu s tovarom.

Dodávateľ dodaním predmetu Zmluvy súhlasí s vybavovaním reklamácie tovaru po dobu trvania záruky v sídle Objednávateľa 
a v lehote do 30 dní, ak nie je určené inak (napríklad nasledujúci prac. deň - NBD pri konkrétnych položkách). Na náklady 
Objednávateľa, vie Dodávateľ poskytovať aj pozáručny servis pre dodaný tovar.

Dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru vrátane dopravy a vynesenia na miesto plnenia a odvozu obalov v ktorých bude predmet 
zákazky dopravený.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Námestie mieru 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.12.2019 08:00:00 - 16.12.2019 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 75 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 91 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 02.12.2019 13:28:01

Objednávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
PcProfi s. r. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa: 03.12.2019

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 03.12.2019
(prvé zverejnenie na CRZ dňa: 02.12.2019)




