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263/21-R                             Ing. Ladislav Šurina                    Bratislava   3.02.2021 

 

 

Vec:   Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 v súťaži na 

„Prenosné počítače“  

 

 

    Dňa 3.02.2021 sme obdržali od ďalšieho  záujemcu žiadosť o vysvetlenie tohto znenia:  

V časti C. súťažných podkladov  „Opis predmetu zákazky“ požadujete u notebooku 

parameter hmotnost max. 1,80 kg. Podľa našich informácií NTB s 2 pamäťovými slotmi (1 

voľný pre prípadné rozšírenie) v hmotnosti max. 1,8 kg nie je na trhu.  Môže uchádzač  

ponúknuť NTB s hmotnosťou max. 2 kg vrátane ? 

 

Naša odpoveď 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku, ktorá bude obsahovať  NTB s hmotnosťou 

max. 2 kg, a to z dôvodu, aby umožnila predložiť viacerým uchádzačom ponuku 

s rozšíreným parametrom týkajúcim sa hmotnosti prenosného počítača.  

O túto zmenu upravujeme aj súťažné podklady, kde je uvedená technická špecifikácia. 

Ostatné technické parametre zostávajú nezmenené.  Táto zmena je uvedená na linke: 

https://vudpap.sk/x/zmluvy-faktury-objednavky-verejne-obstaravanie/verejne-

obstaravanie/ziadosti-a-vysvetlenia-k-verejnemu-obstaravaniu/ 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

Ing. Ladislav Šurina, v.r. 

vedúci projektovej kancelárie VUDPaP 

 

 

 

 

Príloha: Technická špecifikácia v súťažných podkladoch - upravená 

 

 

 

Za správnosť: 

JUDr. Anna Karasová 

https://vudpap.sk/x/zmluvy-faktury-objednavky-verejne-obstaravanie/verejne-obstaravanie/ziadosti-a-vysvetlenia-k-verejnemu-obstaravaniu/
https://vudpap.sk/x/zmluvy-faktury-objednavky-verejne-obstaravanie/verejne-obstaravanie/ziadosti-a-vysvetlenia-k-verejnemu-obstaravaniu/


Osoba zodpovedná za súlad súťaže so ZVO 

Podrobný opis predmetu zákazky / podrobná technická špecifikácia 

(úprava v hmotnosti namiesto max. 1.8 kg správne má byť max. 2 kg) 

 

Popis Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

 

Prenosný počítač pre kancelárske účely ks   50 

     

Technické vlastnosti Hodnota   /  charakteristika 

Prenosný počítač pre kancelárske účely 

Prenosný počítač notebook 

Procesor (CPU) Viacjadrový procesor, výkon podľa testu 

PassMark, CPU Mark na úrovni min. 7950 

bodov, min. 6MB cache, základná 

frekvencia min. 1 - 2GHz 

Pamäť (RAM) Min. 8 GB DDR4, 1x8GB, min. 3200 MHz, 

s možnosťou rozšírenia na min. 16GB 

Počet slotov pamäte Min. 2 pamäťové sloty ( 1 voľný pre 

prípadné rozšírenie) 

Pevný disk Min. 500 GB SSD v prevedení M.2, NVMe 

s predinštalovaným OS s platnou licenciou 

Grafický adaptér Podpora zobrazovania na dvoch monitoroch 

súčastne, min. HDMI 

Zvukový adaptér Integrovaný s integrovanými 

reproduktormi, stereo vstup, stereo výstup 

resp. kombo audio port 

Sieťový adaptér WiFi 802.11 ac: Bluetooth 

Polohovacie zariadenie Touchpad s minimálne dvomi tlačidlami 

Obrazovka 15,6“ LCD – požadovanýrozmer 15,6“, 

min 720p HD webkamera 

Rozlíšenie obrazovky Min. 1920 x 1080 

Úprava povrchu obrazovky Antireflexná 

 

Hmotnosť  

 

 

Max 2,00kg 

Ovládače Stiahnuteľné  z domovskej stránky výrobcu 

zariadenie 

Klávesnica  So slovenským popisom kláves 

Vstupno – výstupné porty Min. 2USB porty z toho min. 1x USB 3.0 

(1x s trvalým napájaním), 1x USB 3,1 

(USB-C), min. 1x Displayport alebo 

HDMI, 1x mikrofon, 1x slúchadlá (môže 

byť kombo port), RJ-45 (možné aj 

pomocou redukcie resp. samostatného 

adaptéra) 

Výstupy pre monitor  Min. 1x DisplayPort alebo HDMI 

(podmienkou je prepojiteľnosť 



s projektorom s HDMI vstupom priamo 

alebo redukciou dodanou k notebooku) 

Operačný systém Operačný systém s grafickým  

používateľským rozhraním v SK prevedení 

/ kvalifikačný operačný systém (Win 10 

Home SK 64bit s platnou licenciou 

predinštalovaný na pevnom disku) 

Sieťový adaptér Súčasť originálneho balenia 

Záručná doba 36 mesiacov priamo na pobočke, 

garantovaná výrobcom notebooku platná 

v rámci celej EU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


