
 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 

Nákup kancelárskej techniky 

predmet zákazky: Nákup stolových počítačov, monitorov, 

tlačiarní, tabletu 

predpokladaná hodnota zákazky:  5 000,00 € (päťtisíc eúr) vrátane DPH 

stručný opis: 3 ks PC: 

• OS MS Windows 7 Professional SP1 32-

bit Slovak 

• CPU min. skóre v passmark 4200 bodov  

• RAM: min. 2GB s možnosťou rozšírenia 

na 4GB, min. 1 voľný slot 

• pevný disk min. 500 GB 

• interná mechanika na optické médiá 

CD/DVD s možnosťou napaľovania a 

prepisovania 

• sieťová karta 1ks / 1Gbps 

• fyz. zabezpečenie - možnosť zamknutia 

šasi (zámok, visiaci zámok) 

• USB klávesnica so slovenskými popismi 

kláves, USB optická myš  

• externý HD – min. 500 GB, USB (na 

zálohovanie dát) 

• záruka min. 36 mesiacov s opravou do 

nasledujúceho pracovného dňa u zákazníka  

 

3 ks Monitor: 

• uhlopriečka 23", 16:9 

• LED podsvietenie 

• antireflexný povrch obrazovky:  

• odozva: 5ms 

• záruka min. 36 mesiacov 

 

2 ks Tlačiareň: 

• Funkcie: skener, kopírka, tlačiareň 

• Laserová, čiernobiela 

• Automatický a ručný podávač papiera 

• Automatická obojstranná tlač 

• Mesačný objem tlače: min. 3000 strán 

• Rozlíšenie min. 600x600dpi 

 



• záruka min. 36 mesiacov 

 

1 ks Tlačiareň: 

• Laserová, čiernobiela 

• Automatický a ručný podávač papiera 

• Automatická obojstranná tlač 

• Mesačný objem tlače: min. 3000 strán 

• Rozlíšenie min. 600x600dpi 

• prídavný automaticky USB printer switch 

• záruka min. 36 mesiacov 

 

1 ks Tablet: 

• Pripojenie: WiFi, 3G, Bluetooth 

• procesor: 64 – bit  

• display min 9“ LED 2048x1536  

• 32 GB RAM 

• výdrž batérie min. 6 hod.  

• príslušenstvo na napájanie v aute 

• záruka min. 36 mesiacov 

 

Termín dodania: do 16.12.2013 

kontaktné údaje, kde je možné získať bližšie 

informácie o predmete zákazky, informácie 

o podmienkach predloženia ponuky:  

Žiadosť o poskytnutie informácií možno 

verejnému obstarávateľovi zaslať poštou aj 

e-mailom na adresu: Úrad pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 

80 Bratislava 15, milan.kosco@uszz.gov.sk  

lehota, dokedy je možné prejaviť záujem o 

danú zákazku. 

najneskôr do 19.11.2013 do 12:00 hod 

Dátum zverejnenia informácie o zadávaní 

zákazky 

14.11.2013 

 

 

 

 

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Radlinského 13 

817 80 Bratislava 15 

Slovenská republika 

mailto:milan.kosco@uszz.gov.sk


 


