
Kúpna zmluva č. Z202010231_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
Bankové spojenie: IBAN: 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:
Telefón: 0517722030

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom, konferenčná a multimediálna technika, 
správa tlače

Kľúčové slová: Notebook s príslušenstvom, PC komponenty, konferenčná a multimediálna technika, 
softvér, tlačový server

CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a 
spotrebný materiál k nim; 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 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; 32250000-0 - Mobilné telefóny; 
48824000-0 - Tlačové servery; 32422000-7 - Sieťové komponenty

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením

2. Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením *

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

4. Príslušenstvo k NTB: Originálna dokovacia stanica, Klávesnica + myš, Taška, Redukcia na HDMI *

5. Základná konfigurácia výpočtovej techniky a konfigurácia zariadení

6. Základná konfigurácia výpočtovej techniky a konfigurácia zariadení *

7. LCD monitor

8. LCD monitor *

9. Mobilné zariadenie

10. Flash disk

11. Konferenčné audio zariadenie

12. Zobrazovacie zariadenie

13. Redukcia ku grafickej karte
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14. Access Point - wifi vysielač

15. Drziak LCD monitora na stol

16. Tlačový server - licencie (Print Admin)

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 22

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

CPU procesor
BNCH: minimálne 4000 bodov podľa 
https://www.cpubenchmark.net; napr. Core i5-6200U min. 2,3GHz 
alebo ekvivalent

RAM op. pamäť min. 8 GB SO-DIMM DDR4

Disk min. 250GB SSD prevedenie M.2 nie SATA

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

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. 3400mAh

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. 5)

Softvér Microsoft Office 2019 pre podnikateľov - Slovak Medialess, 
prenositeľná trvalá licencia; (pozri aj položku č. 5)

Záruka Požadujeme záruku na dodávané zariadenie min. 24 mes.; Pre 
položku nová batéria je záruka min. 6 mes.

Iné požiadavky pre tovar
Tovar plne funkčný bez známok opotrebenia alebo poškodenia; 
Batériu požadujeme dodať novú v originálnom a neporušenom 
balení. Napr. HP EliteBook 840 G3 alebo vyšší ekvivalent

Iné požiadavky na softvér
Softvér požadujeme dodať ako novú nepoužívanú licenciu v 
originálnom neporušenom balení (pozri aj položku č. 5); Na NTB 
budú predinštalované orig. ovládače
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Položka č. 2: 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 10

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

CPU procesor
BNCH: minimálne 4000 bodov podľa 
https://www.cpubenchmark.net; napr. Core i5-6200U min. 2,3GHz 
alebo ekvivalent

RAM op. pamäť min. 8 GB SO-DIMM DDR4

Disk min. 250GB SSD prevedenie M.2 nie SATA

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

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. 3400mAh

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)

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

Záruka Požadujeme záruku na dodávané zariadenie min. 24 mes.; Pre 
položku nová batéria je záruka min. 6 mes.

Iné požiadavky pre tovar
Tovar plne funkčný bez známok opotrebenia alebo poškodenia; 
Batériu požadujeme dodať novú v originálnom a neporušenom 
balení. Napr. HP EliteBook 840 G3 alebo vyšší ekvivalent

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

Funkcia
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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 22

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. 90W 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

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. 4: 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. 2

ks 10

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. 90W 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
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Parametre pre redukciu: Redukcia DP to HDMI 1.4 ako 
adaptér

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. 5: 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 (print server) 
a pripojenie počet zariadení 38

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 1909 
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.

22x inštalácia oper. systému a SW + aplikovanie aktualizácii a 
zriadenie uctov, nastavenie parametrov podla pokynov 
objednávateľa

Pri dodávke licencie tlačového servera, požadujeme 
jeho základnú konfiguráciu (oživenie) a prepojenie s 
existujúcimi zariadeniami.

inštalácia print servera, prepojenie synchronizácie s 
ActiveDirectory a 16x pripojenie technických zariadení (multifunkč. 
tlačiarní Epson) do tlačového monitorovacieho systému s 
nastavením správy

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 (print server) 
a pripojenie počet zariadení 10

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 1909 
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.

10x inštalácia oper. systému a SW + aplikovanie aktualizácii a 
zriadenie uctov, nastavenie parametrov podla pokynov 
objednávateľa

Položka č. 7: LCD monitor
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Funkcia

Zobrazovacie zariadenie - monitor

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

LCD monitor ks 27

Veľkosť uhlopriečky palce 23,8

Záruka mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

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 Záruka na tovar min. 36 mes. Dodávaný tovar musí byť nový v 
originálnom balení bez známok porušenia obalu.

Iné požiadavky pre tovar Naklápanie monitoru: -3.0° / + 20.0°; Vyžaduje sa príprava pre 
VESA uchytenie; napr. AOC 24E1Q-FHD alebo vyšší ekvivalent

Položka č. 8: LCD monitor *

Funkcia

Zobrazovacie zariadenie - monitor

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

LCD monitor ks 20

Veľkosť uhlopriečky palce 23,8

Záruka mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

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 Záruka na tovar min. 36 mes. Dodávaný tovar musí byť nový v 
originálnom balení bez známok porušenia obalu.

Položka č. 9: Mobilné zariadenie

Funkcia

Mobilné telekomunikačné zariadenie typu Smart

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mobilné smart zariadennie ks 3

Veľkosť uhlopriečky obrazovky palce 5,8

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Procesor, typ 8-jadrový s min. frekvenciou 1,6 GHz; Exynos

Operačná pamäť min. 3 GB

Interná pamäť - úložisko min. 32 GB

Veľkosť, rozlíšenie a typ displeja 5,8"; HD+ 1560 x 720; TFT

Počet SIM kariet; typ Dual SIM; nano

Konektivita Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n, NFC, GPS, LTE

Fotoaparát - rozlíšenie Áno, Predný 8 Mpx, Zadný (hlavný) 13+ 5 Mpx

Video 1080p FullHD

Blesk Áno, LED

Rádio Áno, FM

Slot pre pamäťovú kartu Áno, micro SDHC

Konektory USB-C, Audio Jack: 3,5 mm

Bezpečnosť čítačka odtlačkov prstov

Batéria - typ / kapacita Li-Po / min. 3000mAh

Napájanie AC 220V EU/SR adaptér + kábel

Verzia oper. systému Android 9.0

Hmotnosť, rozmery; farba do 141 g; ŠxVxD 8,4 x 69,7 x 147,4 mm

Príslušenstvo Kompatibilné ochranné sklo (nie folia), užívateľská príučka

Iné požiadavky pre tovar
Dodávaný tovar a ochranné sklo musia byť nové v originálnom 
balení bez známok porušenia obalu; napr. Samsung Galaxy A20e 
alebo vyšší ekvivalent

Položka č. 10: Flash disk

Funkcia

Externé prenositeľné úložisko dát

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Flash disk USB 3.0 ks 30

Veľkosť úložiska (kapacita) GB 64

Záruka mesiac 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozhranie USB 3.1 / 3.0 / 2.0

Rýchlosť čítania min. 90 MB/s

Prevedenie vysúvne prevedenie

Kompatibilita s OS Windows / Mac / Linux

Iné požiadavky pre tovar
Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu; napr. Kingston DataTraveler106 alebo lepší 
ekvivalent

Položka č. 11: 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 1

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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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; vzájomne prepojiteľné (rozšírenie)

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

Iné požiadavky na tovar
Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu; zariadenia vzájomne prepojiteľné, napr. Jabra 
SPEAK 710 alebo lepší ekvivalent

Položka č. 12: Zobrazovacie zariadenie

Funkcia

Televízor Smart LED

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Televízor Smart LED ks 1

Veľkosť obrazovky palce 65

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Obrazovka - rozlíšenie; veľkosť; typ podsvietenia 4K Ultra HD (3840x2160); veľkosť min. 163 cm; Edge LED

Energetická trieda A a lepší (A+)

Porty a prepojiteľnosť
3× HDMI, 2× USB, CI+, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, Miracast, 
HbbTV 1.5, herný režim, Netflix, HBO GO, Steam Link, Voyo, 
Apple Airplay 2, párovanie s mobilným zariadením

OS Tizen

Diaľkové ovládanie Áno

TV tuner DVB-C, DVB-T2 (H.265), DVB-T, DVB-S2

Audio hudobný výkon 20 W Dolby Digital Plus, možnosť Bluetooth audio

Hmotnosť zariadenia do 30 kg

Iné požiadavky na tovar
Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu; možnosť uchytenia na VESA 40x40cm; napr. 
Samsung UE65RU7172 SMART alebo vyšší ekvivalent

Položka č. 13: Redukcia ku grafickej karte

Funkcia

Redukcia výstupu typu HDMI na VGA

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

redukcia HDMI to VGA ks 1

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Parametre redukcia HDMI (M) na VGA D-SUB 15pin (F)

Príslušenstvo a požiadavky na tovar
Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu. napr. AKASA AK-CBHD15-20BK redukcia HDMI -
VGA alebo lepší ekvivalent
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Položka č. 14: Access Point - wifi vysielač

Funkcia

Sieťové zariadenie pre šírenie wifi signálu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Wifi Access Point s napájaním ks 13

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Funkcionalita Kompatibilita s Cissco Identity Services Engine; E Regulatory 
Domain

Flash Memory 256 MB

RAM 1 GB

Frekvenčný rozsah 2.4 GHz, gain 3 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360°5 
GHz, gain 5 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360°

Komunikačný protokol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 
802.11ac (draft 5.0)

Podpora PoE Áno, typu PoE+

Prevedenie a pripojiteľnosť

integrované antény, použitie Out / In Door, 1 x 
10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), Power over Ethernet 
(PoE); Management console port (RJ-45); USB 2.0 (enabled via 
future software)

Hmotnosť a rozmery do 1,41 kg; 211 x 211 x 51 mm

Iné požiadavky na tovar

Zariad. kompatibil. s CISCO ISE bez potreby dodania licenciií. 
Tovar musí byť nový v orig. balení bez známok porušenia obalu. 
napr. Access Point Cisco AIR-AP1832I-E-K9 alebo vyšší 
ekvivalent

Položka č. 15: Drziak LCD monitora na stol

Funkcia

Držiak na monitor na hranu stola

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Držiak na LCD monitor do veľkosti 32" s VESA úchytom 
10x10cm / 7,5x7,5 cm ks 10

Zaťaženie (nosnosť) kg 9

Otáčanie ramena stupne 90

Rotácia ramena stupne 90

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Príslušenstvo a požiadavky na tovar Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu. Napr. IcyBox IB-MS503-T alebo lepší ekvivalent

Položka č. 16: Tlačový server - licencie (Print Admin)

Funkcia

Hlavná funkcia je monitorovanie využívania tlače a jej zabezpečenie v podobe riešenia, ktoré vytvára bezpečné prostredie pre 
tlač, skenovanie a kopírovanie prostredníctvom autentifikácie používateľa pomocou čítačiek kariet, prihlasovacích údajov / 
hesiel.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Požaduje sa licencia pre definovaný počet zariadení ks 16

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Riešenie tlačového servera musí byť kompatibilné k 
existujúcim multifunkčným zariadeniam v užívani - typ 
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF v počte 16ks

Ovládanie spravované cez webové rozhranie

Prepojiteľnosť a synchronizácia s  LDAP databázou 
užívateľov áno

Skenovanie do súboru a na mail áno

Možnosť overovania užívateľa cez zadaný PIN áno

Obmedzovanie farebnej tlače a monitorovanie 
spotrebného materiálu aj na ostatných tlačových 
zariadeniach iných značiek

áno

Iné požiadavky Inštalácia a konfigurácia - vid položka č. 5 bod 2. Napr. 
EpsonPrintAdmin pre 16 zariadení alebo ekvivalent.

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.

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 a to až po kompletnej dodávke predmetu obstarania.

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. 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. Faktúra

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

Zákazka je financovaná z prostriedkov EÚ, platia pre ňu Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ 
uvedených v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska. Ide o položky označené * (2, 4, 6, 8), ktoré budú mať zo 
strany Dodávateľa vyhotovený samostatný dodací list a faktúru.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiacého s dodávaným tovarov, službami a stavebnými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetkú
potrebnú súčinnosť. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, 
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, alebo iných postupov.
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Dodávateľ je povinný odovzdať tovar v mieste plnenia len kontaktnej osobe Objednávateľa - prípadne ňou poverenej osobe, 
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.  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. Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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: Nám. mieru č. 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.06.2020 15:00:00

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.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 41 249,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 49 499,00 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.

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.
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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 21.05.2020 12:28:02

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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