
 

  
 

 
 
 
 
 
  
       
    
 
      

 
   

 
 Mesto Žiar nad Hronom ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto  súlade s § 9 ods. 
9 zákona č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov opravuje chybu v písaní v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladane ponúk na predmet 
zákazky „Nákup výpočtovej techniky“, ktorou je Špecifikácia predmetu zákazky.  
 
Pôvodné znenie: 
1/ Počítač + software, položka č. 13  
Zdroj: min. 300W 

 
Opravené znenie: 
1/ Počítač + software, položka č. 13  
Zdroj: min. 180W 

 
Oprava špecifikácie predmetu zákazky „Nákup výpočtovej techniky“ tvorí súčasť Výzvy na 
predloženie ponuky. 

 
S pozdravom 

 
 
 
 
 Ing. Juraj Miškovič 
         prednosta 
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Vec:   Výzva na predloženie cenovej ponuky- „Nákup výpočtovej techniky“ 
          Oprava špecifikácie predmetu zákazky 
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           Príloha č. 1 

Špecifikácia predmetu zákazky 
 

  

Parameter: Minimálne požadované parametre:

CPU:

počet jadier 2, 3MB cache, frekvencia 3,4 GHz, TDP min 54W, memory types 

DDR3-1333/1600

Pamäť:
4 GB DDR3 min. 1333 MHz, rozšíriteľná min. na 8GB, min.  2 pamäťové sloty

Pevný disk: 250 GB 7200 SATA HDD

Optická mechanika: DVD-RW

Grafický adaptér: integrovaný so zdieľanou pamäťou

Zvukový adaptér: integrovaný, stereo vstup, stereo výstup

Sieťový adaptér:
integrovaný s rýchlosťami 10/100/1000 Mbps fullduplex

Vstupné zariadenia:
plnohodnotná SK klávesnica , optická myš s kolieskom

Predné vstupno-výstupné porty:
1 x USB 2.0,

Zadné vstupno-výstupné porty:
4 USB 2.0, RJ-45, DVI-I alebo VGA , stereo výstup

Rozširujúce sloty:
PCIe x1 slots,  PCIe x16 slot

Bezpečnosť: možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu

Zdroj: min. 180W

Operačný systém:

predinštalovaný OEM 64-bitový operačný systém v slovenskej lokalizácii s 

podporou domény(Windows Server Enterprise 2008 R2  vo firemnej sieti), 

podpora práce s multimédiami, archivovanie dát na DVD, možnosť 

pravidelnej aktualizácie bežnými užívateľmi

Kancelársky software:

kancelársky balík podporovaný min. v prostredí MS Windows 7 PRO, 

možnosť vkladať pri tvorbe prezentácií súbory MP4/MOV s kódovaním 

H.264 a zvuk s kódovaním AAC bez nutnosti inštalácie kodekov tretích 

strán, poštový klient musí mať možnosť plánovať schôdzky a takisto 

zadávať si úlohy. Podpora plnohodnotnej práce so súbormi typu xlsx, docx, 

pptx a takisto možnosť nastaviť ich ako predvolené pri ukladaní súborov v 

jednotlivých aplikáciách kanc.balíka. 100% kompatibilita s kanc. balíkmi MS 

OFFICE 2007-2013 používanými zamestnancami MsU, z dôvodu 

zabezpečenia bezproblémovej kontinuálnej práce medzi oddeleniami.

Počítač + software

 


