
 

Príloha č. 2  k Rámcovej dohode č.  1201/2013 

Špecifikácia predmetu zmluvy, parametre 
 
 

 

Osobný počítač - Typ 1 
    
  Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP Compaq Pro 6300 SFF PC 

Procesor : 
x86 mikroprocesor výkonom dosahujúcim minimálne skóre 
2600 podľa PassMark CPU Benchmarks 

Intel Pentium G2020 2.9G 3M  

Pamäť : min. 2 GB DDR3-1600, rozšíriteľná na 16GB, 4 pamäťové sloty 2 GB DDR3-1600, rozšíriteľná na 16GB, 4 pamäťové sloty 

Pevný disk : min. 500 GB 7200rpm s rozhraním Sata III 500 GB 7200rpm s rozhraním Sata III 

Optická mechanika : DVD +/-RW duallayer DVD +/-RW duallayer 

Grafická karta : 
integrovaná, pripojenie 2 monitorov súčastne, 1x digitálny 
výstup, 1x analógový výstup; 

integrovaná, pripojenie 2 monitorov súčastne, 1x digitálny 
výstup, 1x analógový výstup; 

Zvuková karta : 
integrovaná, integrovaný reproduktor, 3,5mm audio stereo 
vstup a výstup (vpredu aj vzadu) 

integrovaná, integrovaný reproduktor, 3,5mm audio 
stereo vstup a výstup (vpredu aj vzadu) 

Sieťová karta : sieťová karta gigabit LAN, konektor RJ-45 sieťová karta gigabit LAN, konektor RJ-45 

Rozšírujúce sloty : 1x PCI, 1x PCI Express x1, 1x PCI Express x16 1x PCI, 1x PCI Express x1, 1x PCI Express x16 

Ďalšie I/O porty : 
min. 9 externých USB portov (aspoň 3x vpredu, 5x vzadu, 4x 
USB 3.0), 2x PS/2, 1x sériový port, čítačka pamäťových médií 
19 v 1 

9 externých USB portov (3x vpredu, 5x vzadu, 4x USB 3.0), 
2x PS/2, 1x sériový port, čítačka pamäťových médií 19 v 1 

Periférie : 
USB klávesnica US/SK; USB myš optická, 2 tlačidlá, scroll 
koliesko 

USB klávesnica US/SK; USB myš optická, 2 tlačidlá, scroll 
koliesko 



Operačný systém : 

Predinštalovaný OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii 
s ochranou pred zlyhaním HW, systém šifrovania údajov, 
správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, 
archivovanie dát na DVD, možnosť pravidelnej aktualizácie 
užívateľmi. Podpora Driverov pre Windows XP, stiahnuteľných 
zo stránky výrobcu 

Predinštalovaný OEM operačný systém v slovenskej 
lokalizácii s ochranou pred zlyhaním HW, systém 
šifrovania údajov, správa skupín užívateľov, podpora práce 
s multimédiami, archivovanie dát na DVD, možnosť 
pravidelnej aktualizácie užívateľmi. Podpora Driverov pre 
Windows XP, stiahnuteľných zo stránky výrobcu - 
Windows 7 Professional 64bit OS(Slovakia - Slovakian) 

Ovládače : 
hardvérové ovládače pre WINDOWS XP Profesional 
a WINDOWS 7 Professional stiahnuteľné z domovskej stránky 
výrobcu PC 

hardvérové ovládače pre WINDOWS XP Profesional 
a WINDOWS 7 Professional stiahnuteľné z domovskej 
stránky výrobcu PC 

Bezpečnosť : Kensington lock slot, integrovaný čip TPM 1.2 Kensington lock slot, integrovaný čip TPM 1.2 

Prevedenie : 
prevedenie mini desktop s výškou do 10 cm, kovová skrinka, 
beznástrojová výmena komponentov 

prevedenie mini desktop s výškou do 10 cm, kovová 
skrinka, beznástrojová výmena komponentov 

Zdroj : 240W s viac ako 89% účinnosťou 240W s 90% účinnosťou 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci pracovný 
deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po ukončení 
výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 

 

Osobný počítač - Typ 2     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP Compaq Pro 6300 MT PC 

Procesor : 
x86 mikroprocesor výkonom dosahujúcim minimálne skóre 
2600 podľa PassMark CPU Benchmarks 

Intel Pentium G2020 2.9G 3M  

Pamäť : min. 4 GB DDR3-1600, rozšíriteľná na 16GB, 4 pamäťové sloty 4 GB DDR3-1600, rozšíriteľná na 16GB, 4 pamäťové sloty 

Pevný disk : min. 500 GB 7200rpm s rozhraním Sata III 500 GB 7200rpm s rozhraním Sata III 

Optická mechanika : DVD +/-RW duallayer DVD +/-RW duallayer 



Grafická karta : 
integrovaná, pripojenie 2 monitorov súčastne, 1x digitálny 
výstup, 1x analógový výstup; 

integrovaná, pripojenie 2 monitorov súčastne, 1x digitálny 
výstup, 1x analógový výstup; 

Zvuková karta : 
integrovaná, integrovaný reproduktor, 3,5mm audio stereo 
vstup a výstup (vpredu aj vzadu) 

integrovaná, integrovaný reproduktor, 3,5mm audio 
stereo vstup a výstup (vpredu aj vzadu) 

Sieťová karta : sieťová karta gigabit LAN, konektor RJ-45 sieťová karta gigabit LAN, konektor RJ-45 

Rozšírujúce sloty : 1x PCI, 1x PCI Express x1, 1x PCI Express x16 1x PCI, 1x PCI Express x1, 1x PCI Express x16 

Ďalšie I/O porty : 
min. 9 externých USB portov (aspoň 3x vpredu, 5x vzadu, 4x 
USB 3.0), 2x PS/2, 1x sériový port, čítačka pamäťových médií 
19 v 1 

9 externých USB portov (3x vpredu, 5x vzadu, 4x USB 3.0), 
2x PS/2, 1x sériový port, čítačka pamäťových médií 19 v 1 

Periférie : 
USB klávesnica US/SK; USB myš optická, 2 tlačidlá, scroll 
koliesko 

USB klávesnica US/SK; USB myš optická, 2 tlačidlá, scroll 
koliesko 

Operačný systém : 

Predinštalovaný OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii s 
ochranou pred zlyhaním HW, systém šifrovania údajov, správa 
skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, archivovanie 
dát na DVD, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi. 
Podpora Driverov pre Windows XP, stiahnuteľných zo stránky 
výrobcu 

Predinštalovaný OEM operačný systém v slovenskej 
lokalizácii s ochranou pred zlyhaním HW, systém 
šifrovania údajov, správa skupín užívateľov, podpora práce 
s multimédiami, archivovanie dát na DVD, možnosť 
pravidelnej aktualizácie užívateľmi. Podpora Driverov pre 
Windows XP, stiahnuteľných zo stránky výrobcu - 
Windows 7 Professional 64bit OS(Slovakia - Slovakian) 

Ovládače : 
hardvérové ovládače pre WINDOWS XP Profesional 
a WINDOWS 7 Professional stiahnuteľné z domovskej stránky 
výrobcu PC 

hardvérové ovládače pre WINDOWS XP Profesional 
a WINDOWS 7 Professional stiahnuteľné z domovskej 
stránky výrobcu PC 

Bezpečnosť : Kensington lock slot, integrovaný čip TPM 1.2 Kensington lock slot, integrovaný čip TPM 1.2 

Prevedenie : 
prevedenie mini tower, kovová skrinka, beznástrojová výmena 
komponentov 

prevedenie mini tower, kovová skrinka, beznástrojová 
výmena komponentov 

Zdroj : 300W s viac ako 89% účinnosťou 320W s 90% účinnosťou 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci pracovný 
deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po ukončení 
výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 

Osobný počítač - Typ 3     



      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP Compaq Pro 8300 USDT PC 

Procesor : 
x86 mikroprocesor výkonom dosahujúcim minimálne skóre 
6300 podľa PassMark CPU Benchmarks 

Intel Core i5-3470S 2.9G 6M HD 2500 CPU 

Pamäť : min. 4 GB DDR3-1600, rozšíriteľná na 16GB, 2 pamäťové sloty 4 GB DDR3-1600, rozšíriteľná na 16GB, 2 pamäťové sloty 

Pevný disk : min. 500 GB 7200rpm s rozhraním Sata II 500 GB 7200rpm s rozhraním Sata II 

Optická mechanika : DVD +/-RW duallayer DVD +/-RW duallayer 

Grafická karta : 
integrovaná, pripojenie 2 monitorov súčastne, 1x digitálny 
výstup, 1x analógový výstup; 

integrovaná, pripojenie 2 monitorov súčastne, 1x digitálny 
výstup, 1x analógový výstup; 

Zvuková karta : 
integrovaná, integrovaný reproduktor, 3,5mm audio stereo 
vstup a výstup (vpredu aj vzadu) 

integrovaná, integrovaný reproduktor, 3,5mm audio 
stereo vstup a výstup (vpredu aj vzadu) 

Sieťová karta : sieťová karta gigabit LAN, konektor RJ-45 sieťová karta gigabit LAN, konektor RJ-45 

Rozšírujúce sloty : 1x mini PCI Express x1 1x mini PCI Express x1 

Ďalšie I/O porty : 
min. 9 externých USB portov (aspoň 3x vpredu, 5x vzadu, 4x 
USB 3.0), 2x PS/2 

9 externých USB portov ( 3x vpredu, 5x vzadu, 4x USB 3.0), 
2x PS/2 

Periférie : 
USB klávesnica US/SK; USB myš optická, 2 tlačidlá, scroll 
koliesko 

USB klávesnica US/SK; USB myš optická, 2 tlačidlá, scroll 
koliesko 

Operačný systém : 

Predinštalovaný OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii s 
ochranou pred zlyhaním HW, systém šifrovania údajov, správa 
skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, archivovanie 
dát na DVD, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi. 
Podpora Driverov pre Windows XP, stiahnuteľných zo stránky 
výrobcu 

Predinštalovaný OEM operačný systém v slovenskej 
lokalizácii s ochranou pred zlyhaním HW, systém 
šifrovania údajov, správa skupín užívateľov, podpora práce 
s multimédiami, archivovanie dát na DVD, možnosť 
pravidelnej aktualizácie užívateľmi. Podpora Driverov pre 
Windows XP, stiahnuteľných zo stránky výrobcu - 
Windows 7 Professional 64bit OS ALL(Slovakia - Slovakian) 

Ovládače : 
hardvérové ovládače pre WINDOWS XP Profesional 
a WINDOWS 7 Professional stiahnuteľné z domovskej stránky 
výrobcu PC 

hardvérové ovládače pre WINDOWS XP Profesional 
a WINDOWS 7 Professional stiahnuteľné z domovskej 
stránky výrobcu PC 

Bezpečnosť : Kensington lock slot, integrovaný čip TPM 1.2 Kensington lock slot, integrovaný čip TPM 1.2 

Prevedenie : 
prevedenie ultra mini desktop s výškou do 7,5 cm, kovová 
skrinka, beznástrojová výmena komponentov 

prevedenie ultra mini desktop s výškou do 7,5 cm, kovová 
skrinka, beznástrojová výmena komponentov 



Zdroj : 120W s viac ako 85% účinnosťou 135W s 87% účinnosťou 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci pracovný 
deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po ukončení 
výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 

Osobný počítač - Typ 4 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Dell/OptiPlex 9010 MT 

Procesor : 
x86 mikroprocesor výkonom dávajúcim minimálne skóre 6300 
podľa benchmarku PassMarkCPU Mark 

Intel Core i5-3470 Processor, (Quad Core, 3.20GHz Turbo, 
6MB, w/ 
HD2500 Graphics) 

Pamäť : min. 4 GB , rozšíriteľná na 32 GB, 4 sloty DIMM 4 GB , rozšíriteľná na 32 GB, 4 sloty DIMM 

Pevný disk : 
2 ks disky min. 250 GB 7200 rpm SATA III, kompatibilita s RAID 
radičmi, oba disky od rovnakého výrobcu 

2 ks disky 250 GB 7200 rpm SATA III, kompatibilita s RAID 
radičmi, oba disky od rovnakého výrobcu 

Optická mechanika : DVD +/- RW mechanika DVD +/- RW mechanika 

Radič : radič na mirrorovanie diskov RAID1 radič na mirrorovanie diskov RAID1 

Grafická karta : 

samostatná min.512MB,výstup VGA alebo DVI, podpora práce 
na dvoch monitoroch s možnosťou zobrazenia obrazoviek 
dvoch rôznych aplikácií 

samostatná 1GB AMD Radeon HD 7470,výstup DVI, 
podpora práce na dvoch monitoroch s možnosťou 
zobrazenia obrazoviek dvoch rôznych aplikácií 

Zvuková karta : 
zvuková karta a integrovaný plnohodnotný interný 
reproduktor pre prehrávanie výstupu zo zvukovej karty (nie 
externé reproduktory) 

zvuková karta a integrovaný plnohodnotný interný 
reproduktor pre prehrávanie výstupu zo zvukovej karty 
(nie externé reproduktory) 

Sieťová karta : sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45 sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45 

Ďalšie I/O porty : 1× sériový, min. 2× USB vpredu a 6× USB vzadu 1× sériový, 2× USB, 6× USB vzadu 

Rozšírujúce sloty : 1x PCI, 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x1 1x PCI, 1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x1 

Video konektory : VGA výstup, DVI výstup VGA výstup, DVI výstup 

Audio konektory : 
vstup na mikrofón, alebo LINE IN,  stereo výstup na slúchadlá 
alebo externé reproduktory 

vstup na mikrofón, alebo LINE IN,  stereo výstup na 
slúchadlá alebo externé reproduktory 



Operačný systém : 

Predinštalovaný OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii 
s ochranou pred zlyhaním HW, systém šifrovania údajov, 
správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, 
archivovanie dát na DVD, možnosť pravidelnej aktualizácie 
užívateľmi. Podpora Driverov pre Windows XP, stiahnuteľných 
zo stránky výrobcu 

Predinštalovaný OEM operačný systém v slovenskej 
lokalizácii s ochranou pred zlyhaním HW, systém 
šifrovania údajov, správa skupín užívateľov, podpora práce 
s multimédiami, archivovanie dát na DVD, možnosť 
pravidelnej aktualizácie užívateľmi. Podpora Driverov pre 
Windows XP, stiahnuteľných zo stránky výrobcu - 
Windows 7 Professional 

Ovládače : 
hardvérové ovládače pre WINDOWS XP Profesional 
a WINDOWS 7 Professional stiahnuteľné z domovskej stránky 
výrobcu PC 

hardvérové ovládače pre WINDOWS XP Profesional 
a WINDOWS 7 Professional stiahnuteľné z domovskej 
stránky výrobcu PC 

Bezpečnosť : Kensington lock slot, integrovaný čip TPM 1.2 Kensington lock slot, integrovaný čip TPM 1.2 

Prevedenie : tower s výškou do 45 cm tower s výškou do 45 cm 

Periférie : 
USB klávesnica US/SK; USB myš optická, 2 tlačidlá, scroll 
koliesko 

USB klávesnica US/SK; USB myš optická, 2 tlačidlá, scroll 
koliesko 

Zdroj : 
max. 280W s účinnosťou nad 89% vyhovujúci norme Energy 
Star 5.2 

250W s účinnosťou 90% vyhovujúci norme Energy Star 5.2 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci pracovný 
deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po ukončení 
výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 

Prenosný počítač - Typ 1     

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP Probook 6570b 

CPU : x86 mikroprocesor  dosahujúci minimálne 3 800 bodov podľa 
PassMark CPU Mark 

Intel Core i5-3210M Dual Core 6570b 

Pamäť : 4GB, DDR3 s rýchlosťou 1333 MHz, rozšíriteľná na 16GB, 2 
pamäťové sloty 

4GB, DDR3 s rýchlosťou 1333 MHz, rozšíriteľná na 16GB, 2 
pamäťové sloty 

Pevný disk : 320GB, 7200 otáčok za minútu, rozhranie SATA II (3Gbps) 320GB, 7200 otáčok za minútu, rozhranie SATA II (3Gbps) 



Optická mechanika : podpora zápisu DVD+/-RW DL podpora zápisu DVD+/-RW DL 

Grafický adaptér : integrovaný so zdieľanou pamäťou, podpora DirectX 10.1 a 
OpenGL 3.0, podpora zobrazovania na dvoch monitoroch 
súčastne 

integrovaný so zdieľanou pamäťou, podpora DirectX 10.1 
a OpenGL 3.0, podpora zobrazovania na dvoch 
monitoroch súčastne 

Zvukový adaptér : integrovaný s integrovanými reproduktormi, stereo vstup, 
stereo výstup 

integrovaný s integrovanými reproduktormi, stereo vstup, 
stereo výstup 

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

Vstupné zariadenia : klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou so 
zvýšenou odolnosťou voči poliatiu, duálne polohovacie 
zariadenie 

klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou 
so zvýšenou odolnosťou voči poliatiu, duálne polohovacie 
zariadenie 

Vstupno-výstupné porty : 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB/eSATA, sériový port, 1x 1394a, 
expres-card slot, dokovací konektor, konektor pre prídavnú 
batériu, web-kamera, čítačka pamäťových kariet 

2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB/eSATA, sériový port, 1x 
1394a, expres-card slot, dokovací konektor, konektor pre 
prídavnú batériu, web-kamera, čítačka pamäťových kariet 

Zobrazovacia jednotka : 15" display s matným povrchom, rozlíšenie HD+ (1600x900), 
LED podsvietenie, záruka na žiadny vadný bod 

15" display s matným povrchom, rozlíšenie HD+ 
(1600x900), LED podsvietenie, záruka na žiadny vadný bod 

Bezpečnosť : slot pre bezpečnostný zámok proti odcudzeniu, TPM čip v.1.2, 
možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť vypnúť 
vstupno-výstupné porty, snímač odtlačku prstov 

slot pre bezpečnostný zámok proti odcudzeniu, TPM čip 
v.1.2, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť 
vypnúť vstupno-výstupné porty, snímač odtlačku prstov 

Taška : pre notebooky s displejom až do 15.6 " pre notebooky s displejom až do 15.6 " 

Batéria : výdrž 6,5 hod. výdrž 6,5 hod. 

Váha : max. 2,8 kg 2,8 kg 

Operačný systém : Windows 7 Professional SK 64-bit Windows 7 Professional SK 64-bit 

Ovládače : stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu NB (podpora 
Windows 7 a XP) 

stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu NB (podpora 
Windows 7 a XP) 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci pracovný 
deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po ukončení 
výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 

Prenosný počítač - Typ 2 
  



   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP EliteBook Folio 9470m 

Procesor : 
x86 mikroprocesor výkonom dávajúcim minimálne skóre 3800 
podľa benchmarku PassMarkCPU Mark Intel Core i7-3687U  

Pamäť : min 4GB DDR3 (1x4GB modul), 1 voľný slot 4GB DDR3 (1x4GB modul), 1 voľný slot 

Pevný disk : min. 256 GB SSD  256 GB SSD 

Zobrazovací panel : 
14" LCD displej s matným povrchom a min. rozlíšením  HD+ 
(1600x900), web kamera s rozlíšením HD 

14" LCD displej s matným povrchom arozlíšením  HD+ 
(1600x900), web kamera s rozlíšením HD 

Grafická karta : 
zdieľaná min. 256 MB, podpora práce na dvoch externých 
monitoroch 

256 MB, podpora práce na dvoch externých monitoroch 

Zvuková karta : zvuková karta a integrovaný reproduktor zvuková karta a integrovaný reproduktor 

Periférie : 
slovenská klávesnica , odolná voči náhodnému poliatiu, 
touchpad 

slovenská klávesnica , odolná voči náhodnému poliatiu, 
touchpad 

Hmotnosť : max. 1,7 kg 1,7 kg 

Batéria : výdrž min. 4 hodín  4 hodín  

Komunikácia : 

bezdrôtová sieť WLAN 802.11 b/g/n, sieťová karta 
10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, Bluetooth, čítačka 
pamäťových kariet, dokovací konektor 

bezdrôtová sieť WLAN 802.11 b/g/n, sieťová karta 
10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, Bluetooth, čítačka 
pamäťových kariet, dokovací konektor 

Dátové konektory : min. 3× USB z toho min. 2x USB 3.0 3× USB z toho 2x USB 3.0 

Video konektory : VGA výstup, DisplayPort  VGA výstup, DisplayPort  

Audio konektory : 

vstup na mikrofón, alebo LINE IN, stereo výstup na slúchadlá, 
alebo externé reproduktory, alebo externé reproduktory alebo 
spoločný konektor pre mikrofón a slúchadlá 

vstup na mikrofón, alebo LINE IN, stereo výstup na 
slúchadlá, alebo externé reproduktory, alebo externé 
reproduktory alebo spoločný konektor pre mikrofón 
a slúchadlá 

Taška : pre notebooky s displejom až 14" pre notebooky s displejom až 14" 



Operačný systém : 

Predinštalovaný OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii 
s ochranou pred zlyhaním HW, systém šifrovania údajov, 
správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, 
archivovanie dát na DVD, možnosť pravidelnej aktualizácie 
užívateľmi. Podpora Driverov pre Windows XP, stiahnuteľných 
zo stránky výrobcu 

Predinštalovaný OEM operačný systém v slovenskej 
lokalizácii s ochranou pred zlyhaním HW, systém 
šifrovania údajov, správa skupín užívateľov, podpora práce 
s multimédiami, archivovanie dát na DVD, možnosť 
pravidelnej aktualizácie užívateľmi. Podpora Driverov pre 
Windows XP, stiahnuteľných zo stránky výrobcu - 
Windows 7 Professionla 

Ovládače : 
hardvérové ovládače pre WINDOWS 7 Professional 
stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu PC 

hardvérové ovládače pre WINDOWS 7 Professional 
stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu PC 

Bezpečnosť : 
Kensington lock slot, Integrovaný bezpečnostný čip TPM 1.2 
TPM 

Kensington lock slot, Integrovaný bezpečnostný čip TPM 
1.2 TPM 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci pracovný 
deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po ukončení 
výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 

Prenosný počítač - Typ 3 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP Elitebook 8470p 

CPU : x86 mikroprocesor  dosahujúci minimálne 4 000 bodov podľa 
PassMark CPU Mark 

Intel Core i5-3230M Dual Core 8470p 

Pamäť : 4GB, DDR3 s rýchlosťou 1333 MHz, rozšíriteľná na 16GB, 2 
pamäťové sloty 

4GB, DDR3 s rýchlosťou 1333 MHz, rozšíriteľná na 16GB, 2 
pamäťové sloty 

Pevný disk : 500GB, 7200 otáčok za minútu, rozhranie SATA II (3Gbps) 500GB, 7200 otáčok za minútu, rozhranie SATA II (3Gbps) 

Optická mechanika : podpora zápisu DVD+/-RW DL podpora zápisu DVD+/-RW DL 

Grafický adaptér : integrovaný so zdieľanou pamäťou, podpora DirectX 10.1 a 
OpenGL 3.0, podpora zobrazovania na dvoch monitoroch 
súčastne 

integrovaný so zdieľanou pamäťou, podpora DirectX 10.1 
a OpenGL 3.0, podpora zobrazovania na dvoch 
monitoroch súčastne 



Zvukový adaptér : integrovaný s integrovanými reproduktormi, stereo vstup, 
stereo výstup 

integrovaný s integrovanými reproduktormi, stereo vstup, 
stereo výstup 

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

Vstupné zariadenia : klávesnica so slovenským popisom so zvýšenou odolnosťou 
voči poliatiu, duálne polohovacie zariadenie 

klávesnica so slovenským popisom so zvýšenou 
odolnosťou voči poliatiu, duálne polohovacie zariadenie - 
Touchpad, Pointstick 

Vstupno-výstupné porty : 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB/eSATA, 1x 1394a, expres-card 
slot, dokovací konektor, konektor pre prídavnú batériu, web-
kamera, čítačka pamäťových kariet 

1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB/eSATA, 1x 1394a, expres-
card slot, dokovací konektor, konektor pre prídavnú 
batériu, web-kamera, čítačka pamäťových kariet 

Zobrazovacia jednotka : 14" display s matným povrchom, rozlíšenie HD+ (1600x900), 
LED podsvietenie, záruka na žiadny vadný bod 

14" display s matným povrchom, rozlíšenie HD+ 
(1600x900), LED podsvietenie, záruka na žiadny vadný bod 

Bezpečnosť : slot pre bezpečnostný zámok proti odcudzeniu, TPM čip v.1.2, 
možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť vypnúť 
vstupno-výstupné porty, snímač odtlačku prstov 

slot pre bezpečnostný zámok proti odcudzeniu, TPM čip 
v.1.2, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť 
vypnúť vstupno-výstupné porty, snímač odtlačku prstov 

Taška : pre notebooky s displejom až 14" pre notebooky s displejom až 14" 

Batéria . výdrž 8 hod. výdrž 8 hod. 

Váha : max. 2,4 kg 2,25 kg 

Operačný systém : Windows 7 Professional SK 64-bit Windows 7 Professional SK 64-bit 

Ovládače: stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu NB (podpora 
Windows 7 a XP) 

stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu NB (podpora 
Windows 7 a XP) 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci pracovný 
deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po ukončení 
výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 

WiFi - controller 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :   Aruba Mobility Controller 7210 

Typ bezpečnostného zariadenia: Wireless kontroler Wireless kontroler 



Minimálny počet sieťových 
rozhraní 

minimálne 4x 10GBASE-X (SFP+), 2x combo 
10/100/1000BASE-T/SFP 

4x 10GBASE-X (SFP+), 2x combo 10/100/1000BASE-T/SFP 

Minimálny  počet obsluhovaných 
AP 

512 512 

Minimálny  počet VLAN 4094 4094 

Minimálny  počet pripojených 
zariadení 

16000 16384 

Minimálne požiadavky na 
overenie užívateľa 

Pridelenie VLAN na základe overenia užívateľa 
Pridelenie ACL na základe overenia užívateľa 
pridelenie ACL na základe typu zariadenia 

Pridelenie VLAN na základe overenia užívateľa 
Pridelenie ACL na základe overenia užívateľa 
pridelenie ACL na základe typu zariadenia 

Minimálne požiadavky na 
priepustnosť 

19 Gbps 20 Gbps 

Minimálne požiadavky na počet 
spojení 

2.000.000 2.015.291 

Minimálne požadované funkčné 
a  bezpečnostné funkcionality 

Integrovaný IPv4 a IPv6 firewall, IPSEC tunelovanie 
prevádzky klientov na kontrolér, Ukončenie prevádzky 
klientov na VLAN AP, možnosť povolenia Suite-B, 
automatické  QoS pre VoIP/Video na L7, Role-base 
menežment, Spektrálna analýza na ľubovoľnom AP, 
Dynamická optimalizácia frekvencie, Dynamická 
optimalizácia vysielacieho výkonu, Dynamická ochrana šírky 
pásma využitého klientom 

Integrovaný IPv4 a IPv6 firewall, IPSEC tunelovanie 
prevádzky klientov na kontrolér, Ukončenie prevádzky 
klientov na VLAN AP, možnosť povolenia Suite-B, 
automatické  QoS pre VoIP/Video na L7, Role-base 
menežment, Spektrálna analýza na ľubovoľnom AP, 
Dynamická optimalizácia frekvencie, Dynamická 
optimalizácia vysielacieho výkonu, Dynamická ochrana 
šírky pásma využitého klientom 

Správa zariadenia a reporting 
grafické rozhranie 
príkazový riadok  
sériová konzola 

grafické rozhranie 
príkazový riadok  
sériová konzola 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového média, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, 
maximálna doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia 
problému, garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia 
požiadavky,  v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na 
updaty, upgrady na celý predmet dodávky SW. V prípade 
poruchy pamäťového média, pokazené média ostávajú v 
majetku obstarávateľa 



 
 

WiFi - Access point 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :   Aruba Access Point AP-105 

Typ bezpečnostného zariadenia: Wireless access point Wireless access point 

Minimálny počet sieťových rozhraní minimálne 1x 10/100/1000BASE-T RJ45, MDIX 1x 10/100/1000BASE-T RJ45, MDIX 

Požadovaný počet SSID minimálne 8 pre každé rádio 8 pre každé rádio 

Požadovaná podpora agregacie paketu 
802.11n 

A-MPDU, A-MSDU A-MPDU, A-MSDU 

Požadované podporované pásma využívané 
súčasne 

2,4 GHz a 5 GHz 2,4 GHz a 5 GHz 

Požiadavky na napájanie Externý adaptér a PoE Externý adaptér a PoE 

Požiadavky na zisk interných antén 
2,4 GHz antény minimálne 3.0dBi, 5 GHz 
antény minimálne 4,5 dBi 

2,4 GHz antény minimálne 3.0dBi, 5 GHz antény minimálne 
4,5 dBi 

Požiadavky na vysielací výkon pásmo 2,4 GHz minimálne 23 dBm 23 dBm 

Požiadavky na vysielací výkon pásmo 5 GHz minimálne 23 dBm 23 dBm 

Požiadavky na nastavenie vysielacieho 
výkonu 

krok maximálne 0,5dBm alebo menší krok 0,5dBm 

Funkčné požiadavky 

minimálne podpora spektrálnej analýzy bez 
ovplyvnenia klientov, nedostupnosť sériovej 
konzoly vo fungujúcom AP, možnosť priamej 
montáže na kazetový strop, v prípade 
odcudzenia v zariadení nezostávajú citlivé 
informácie (minimálne  kľúče, konfigurácia 
zabezpečenia), v prípade nedostupnosti 
kontroléru AP poskytne náhradné SSID 

podpora spektrálnej analýzy bez ovplyvnenia klientov, 
nedostupnosť sériovej konzoly vo fungujúcom AP, možnosť 
priamej montáže na kazetový strop, v prípade odcudzenia v 
zariadení nezostávajú citlivé informácie (minimálne  kľúče, 
konfigurácia zabezpečenia), v prípade nedostupnosti 
kontroléru AP poskytne náhradné SSID 

Podpora VLAN a 802.1q  minimálne 2048 logických interfejsov  2048 logických interfejsov  



 Požiadavky na bezpečnostné funkcionality 

minimálne web filtering, ochrana pred 
malware a botnet, integrovaný trusted 
Platform modul (TPM), tunelovanie 
(šifrovanie) prevádzky cez Ethernet 

web filtering, ochrana pred malware a botnet, integrovaný 
trusted Platform modul (TPM), tunelovanie (šifrovanie) 
prevádzky cez Ethernet 

Minimálne požadovaná certifikácia 
CB Scheme Safety, cTUVus, UL2043, WiFi 
802.11a/b/g/n 

CB Scheme Safety, cTUVus, UL2043, WiFi 802.11a/b/g/n 

Podpora  štandardov 
minimálne 802.11n, 802.11n 2x2:2MIMO, 
802.3af, 802.11 a/b/g/n 

802.11n, 802.11n 2x2:2MIMO, 802.3af, 802.11 a/b/g/n 

Správa zariadenia a reporting 
grafické rozhranie 
príkazový riadok  
sériová konzola 

grafické rozhranie 
príkazový riadok  
sériová konzola 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú 
zostavu, maximálna doba odozvy 4 hodiny od 
nahlásenia problému, garantovaná oprava do 
12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, 
upgrady na celý predmet dodávky SW. V 
prípade poruchy pamäťového média, 
pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového média, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 
 
 
Príslušenstvo k notebooku - Typ 1 

  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP 90W Docking Station  

Podmienka - kompatibilné k 
navrhnutému notebooku Typ - 1 

1 konektor na myš; 1 paralelný port; 1 DVI-D; 4 porty 
USB 3.0 (3 Always-On, 1 napájaný); 1 konektor RJ-45 
(sieť); 1 konektor DisplayPort; 1 port VGA; 1 sériový 
port; 1 konektor na klávesnicu; 1 konektor vstupu zvuku; 
1 konektor na slúchadlá; 1 port stojana monitora 

1 konektor na myš; 1 paralelný port; 1 DVI-D; 4 porty USB 
3.0 (3 Always-On, 1 napájaný); 1 konektor RJ-45 (sieť); 1 
konektor DisplayPort; 1 port VGA; 1 sériový port; 1 
konektor na klávesnicu; 1 konektor vstupu zvuku; 1 
konektor na slúchadlá; 1 port stojana monitora 



Ďalšie príslušenstvo 
nápajací adaptér ako súčasť dokovacieho zariadenia 
(vhodný k typu 1)  

nápajací adaptér ako súčasť dokovacieho zariadenia 
(vhodný k typu 1)  

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa vyžaduje sa 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 

Príslušenstvo k notebooku - Typ 2 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP ultra slim side docking station 

Podmienka - kompatibilné k 
navrhnutému notebooku Typ - 2 

1 RJ-45, 1 Audio, 1 Mikrofón, Lockslot, 3x USB 3.0, 1 
VGA, 1 Display Ports 

1 RJ-45, 1 Audio, 1 Mikrofón, Lockslot, 3x USB 3.0, 1 VGA, 1 
Display Ports 

Ďalšie príslušenstvo 
nápajací adaptér ako súčasť dokovacieho zariadenia 
(vhodný k typu 2)  

nápajací adaptér ako súčasť dokovacieho zariadenia 
(vhodný k typu 2)  

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa vyžaduje sa 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 
 
Príslušenstvo k notebooku - Typ 3 

  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP 90W Docking Station  



Podmienka - kompatibilné k 
navrhnutému notebooku Typ - 3 

1 konektor na myš; 1 paralelný port; 1 DVI-D; 4 porty 
USB 3.0 (3 Always-On, 1 napájaný); 1 konektor RJ-45 
(sieť); 1 konektor DisplayPort; 1 port VGA; 1 sériový 
port; 1 konektor na klávesnicu; 1 konektor vstupu zvuku; 
1 konektor na slúchadlá; 1 port stojana monitora 

1 konektor na myš; 1 paralelný port; 1 DVI-D; 4 porty USB 
3.0 (3 Always-On, 1 napájaný); 1 konektor RJ-45 (sieť); 1 
konektor DisplayPort; 1 port VGA; 1 sériový port; 1 
konektor na klávesnicu; 1 konektor vstupu zvuku; 1 
konektor na slúchadlá; 1 port stojana monitora 

Ďalšie príslušenstvo 
nápajací adaptér ako súčasť dokovacieho zariadenia 
(vhodný k typu 3)  

nápajací adaptér ako súčasť dokovacieho zariadenia 
(vhodný k typu 3)  

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa vyžaduje sa 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 

Monitor -  Typ 1 
    
  Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
: 

 - - - - -  
HP LE2002x HD+ 

Zobrazovací panel : 20" matný povrch, LED podsvietený 20" matný povrch, LED podsvietený 

Rozlíšenie : HD+ (1600x900) HD+ (1600x900) 

Jas : 250 cd/m2 250 cd/m2 

Odozva : max. 5ms  5ms 

Kontrast : statický 1000:1, dynamický 3M:1 statický 1000:1, dynamický 3M:1 

Pozorovacie uhly : 170° horizontálne, 160° vertikálne 170° horizontálne, 160° vertikálne 

Vstupy : 1x VGA, 1x DVI-D, kensington lock slot 1x VGA, 1x DVI-D, kensington lock slot 

Stojan : naklopenie -5° až +25° naklopenie -5° až +25° 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 



Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 

Monitor - Typ 2 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
: 

 - - - - -  
HP LE2202x FHD 

Zobrazovací panel : 21,5" matný povrch, LED podsvietený 21,5" matný povrch, LED podsvietený 

Rozlíšenie : FHD (1920x1080) FHD (1920x1080) 

Jas : 250 cd/m2 250 cd/m2 

Odozva : max. 5ms  5ms 

Kontrast : statický 1000:1, dynamický 3M:1 statický 1000:1, dynamický 3M:1 

Pozorovacie uhly : 170° horizontálne, 160° vertikálne 170° horizontálne, 160° vertikálne 

Vstupy : 1x VGA, 1x DVI-D, kensington lock slot 1x VGA, 1x DVI-D, kensington lock slot 

Stojan : naklopenie -5° až +25° naklopenie -5° až +25° 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 

Monitor - Typ 3 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP Compaq LA2306x 

Zobrazovací panel : veľkosť 23", matný povrch, LED podsvietenie, záruka na 
žiadny vadný bod 

veľkosť 23", matný povrch, LED podsvietenie, záruka na 
žiadny vadný bod 

Pozorovacie uhly : 170° horizontálne, 160° vertikálne 170° horizontálne, 160° vertikálne 



Odozva : max. 5ms 5ms 

Rozlíšenie : 1920x1080 1920x1080 

Jas : 250 nitov 250 nitov 

Statický kontrast : 1000:1 1000:1 

Vstupy : VGA, DVI-D, DP, USB VGA, DVI-D, DP, USB 

Polohovanie : výškové, otočné, naklonenie, pivot výškové, otočné, naklonenie, pivot 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 

Monitor - Typ 4 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  46" LCD Samsung 460DX3-FullHD,SPVA,700cd,rep,24/7 

Zobrazovací panel : 
46" LCD Display, typ SPVA, určený pre veľkoplošné 
zobrazovanie 

46" LCD Display, typ SPVA, určený pre veľkoplošné 
zobrazovanie 

Rozlíšenie : min. FullHD (1920 x 1080) FullHD (1920 x 1080) 

Jas : min. 700 cd/m2 700 cd/m2 

Odozva : min. 8ms 8ms 

Kontrast : min. 10000:1 10000:1 

Pozorovacie uhly : min. (Horizontál/Vertikál): 178/178 (Horizontál/Vertikál): 178/178 

Vstupy : 
min. VGA, DVI, BNC, PC / CVBS, komponentní, HDMI, 
Audio in/out, RS232C in/out 

VGA, DVI, BNC, PC / CVBS, komponentní, HDMI, Audio 
in/out, RS232C in/out 

Stojan : možnosť montáže na stenu možnosť montáže na stenu 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 



Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 
Multifunkčné zariadenie farebné 
A3 - Typ 1 

  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Konica Minolta bizhub C754+ LU-301 + FS-535 

Typ : 
Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami 
kopírky – skenera – tlačiarne  pre tlač do formátu A3, 
samostatne stojace 

Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami 
kopírky – skenera – tlačiarne  pre tlač do formátu A3, 
samostatne stojace 

Rýchlosť kopírovania : min. 75 strán za minútu (A4 čierno-bielo), 60 strán za 
minútu (A4 farebne) 

75 strán za minútu (A4 čierno-bielo), 60 strán za minútu (A4 
farebne) 

Výstup prvej kópie : max. 6 sekúnd čb a farebne do 6 sekúnd čb a farebne 

Pamäť : min. 2GB RAM + HDD 250 GB  2 GB RAM + HDD 250 GB  

Rozlíšenie kopírovania / tlače : 600 x 600 dpi / 1 200 x 1 200 dpi 600 x 600 dpi / 1 200 x 1 200 dpi 

Doba zahrievania : maximálne 25 sekúnd 25 sekúnd 

Obojstranná tlač : áno, automaticky áno, automaticky 

Funkcie tlače : priama tlač PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrované PDF, OOXML 
( docx, xlsx, pptx ) 

priama tlač PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrované PDF, OOXML ( 
docx, xlsx, pptx ) 

Médiá : A6, A5,A5R, A4, A3 A6, A5,A5R, A4, A3 

Podávanie a vstup papiera : 
Podávač dokumentov: jednoprechodový obojstranný, na 
minimálne 150 hárkov papiera, minimálna kapacita 
zásobníkov papiera 6 600 listov 

Podávač dokumentov: jednoprechodový obojstranný, na 
150 hárkov papiera, minimálna kapacita zásobníkov papiera 
6 600 listov 

Gramáž papiera : 55 - 300 g/m2 55 - 300 g/m2 

Rozhranie a pripojiteľnosť : 
tlačový modul so sieťovou kartou 10/100/1000 Ethernet, 
USB 2.0 

tlačový modul so sieťovou kartou 10/100/1000 Ethernet, 
USB 2.0 

ZOOM : 25 - 400% s minimálne 1% krokovaním 25 - 400% s  0,1% krokovaním 

Ovládací panel : LCD, dotykový LCD, dotykový 

Rýchlosť skenovania : Min. 180 strán čb a farebne za minútu ( pri rozlíšení 300 180 strán čb a farebne za minútu ( pri rozlíšení 300 dpi ) 



dpi ) 

Režimy skenu : do emailu, na FTP, do zložky (SMB), na USB pamäť, na 
HDD, na WebDAV 

do emailu, na FTP, do zložky (SMB), na USB pamäť, na HDD, 
na WebDAV 

Formáty skenu : 
JPEG, PDF, šifrované PDF, kompaktné PDF, TIFF, XPS, 
kompaktné XPS 

JPEG, PDF, šifrované PDF, kompaktné PDF, TIFF, XPS, 
kompaktné XPS 

Sortovanie : finisher so zošívaním na minimálne 100 listov na jednom 
mieste, výstupná kapacita minimálne 2 500 listov 

finisher so zošívaním na 100 listov na jednom mieste, 
výstupná kapacita minimálne 2 500 listov 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
Multifunkčné zariadenie farebné 
A3 - Typ 2 

  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Konica Minolta bizhub C454 

Typ : 
Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami 
kopírky – skenera – tlačiarne  pre tlač do formátu A3, 
samostatne stojace 

Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami 
kopírky – skenera – tlačiarne  pre tlač do formátu A3, 
samostatne stojace 

Rýchlosť kopírovania : min. 45 strán za minútu (A4 čierno-bielo), 45 strán za 
minútu (A4 farebne) 

45 strán za minútu (A4 čierno-bielo), 45 strán za minútu (A4 
farebne) 

Výstup prvej kópie : max. 6 sekúnd čb a farebne 5,5 sekúnd čb a farebne 

Pamäť : min. 2 GB RAM + HDD 250 GB  2 GB RAM + HDD 250 GB  

Rozlíšenie kopírovania / tlače : 600 x 600 dpi / 1 200 x 1 200 dpi 600 x 600 dpi / 1 200 x 1 200 dpi 

Doba zahrievania : maximálne 25 sekúnd 25 sekúnd 

Obojstranná tlač : áno, automaticky áno, automaticky 

Funkcie tlače : priama tlač PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrované PDF, OOXML 
( docx, xlsx, pptx ) 

priama tlač PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrované PDF, OOXML ( 
docx, xlsx, pptx ) 

Médiá : A6, A5,A5R, A4, A3 A6, A5,A5R, A4, A3 



Podávanie a vstup papiera : 
Podávač dokumentov: jednoprechodový obojstranný, na 
minimálne 100 hárkov papiera, minimálna kapacita 
zásobníkov papiera 1 150 listov 

Podávač dokumentov: jednoprechodový obojstranný, na 
100 hárkov papiera, kapacita zásobníkov papiera 1 150 
listov 

Gramáž papiera : 55 - 300 g/m2 55 - 300 g/m2 

Rozhranie a pripojiteľnosť : 
tlačový modul so sieťovou kartou 10/100/1000 Ethernet, 
USB 2.0 

tlačový modul so sieťovou kartou 10/100/1000 Ethernet, 
USB 2.0 

ZOOM : 25 - 400% s minimálne 1% krokovaním 25 - 400% s minimálne 1% krokovaním 

Ovládací panel : LCD, dotykový LCD, dotykový 

Rýchlosť skenovania : 
Min.  150 strán čb a farebne za minútu ( pri rozlíšení 300 
dpi ) 100 stránčb a farebne za minútu ( pri rozlíšení 300 dpi ) 

Režimy skenu : do emailu, na FTP, do zložky (SMB), na USB pamäť, na 
HDD, na WebDAV, do Boxu 

do emailu, na FTP, do zložky (SMB), na USB pamäť, na HDD, 
na WebDAV, do Boxu 

Formáty skenu : 
JPEG, PDF, šifrované PDF, kompaktné PDF, TIFF, XPS, 
kompaktné XPS 

JPEG, PDF, šifrované PDF, kompaktné PDF, TIFF, XPS, 
kompaktné XPS 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 
Multifunkčné zariadenie farebné 
A4 - Typ 1 

  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Minolta Bizhub c35 

Typ : 
Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami 
kopírky – skenera – tlačiarne a faxu  pre tlač do formátu 
A4, samostatne stojace 

Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami 
kopírky – skenera – tlačiarne a faxu  pre tlač do formátu A4, 
samostatne stojace 

Rýchlosť kopírovania : min. 30 strán za minútu (A4 čierno-bielo), 30 strán za 
minútu (A4 farebne) 

30 strán za minútu (A4 čierno-bielo), 30 strán za minútu (A4 
farebne) 



Výstup prvej kópie/výtlačku : max. 13,0 sekúnd čb a farebne 13,0 sekúnd čb a farebne 

Pamäť : min. 1,5 GB RAM + min. HDD 250 GB  1,5 GB RAM + HDD 250 GB  

Rozlíšenie kopírovania / tlače : 600 x 600 dpi  600 x 600 dpi  

Doba zahrievania : maximálne 45 sekúnd 45 sekúnd 

Podávač dokumentov: obojstranný, na min. 50 hárkov papiera,  50 – 128 g/m² obojstranný, na  50 hárkov papiera,  50 – 128 g/m² 

Obojstranná tlač : áno, automaticky áno, automaticky 

Tlačový jazyk PCL6, PCL5e/c, PostScript 3, XPS, PDF 1.7 PCL6, PCL5e/c, PostScript 3, XPS, PDF 1.7 

Médiá : A6 až A4 A6 až A4 

Vstup papiera : 
Zásoba papiera: min. 350 hárkov, možnosť rozšíriť na 
1 350 hárkov 

Zásoba papiera: 350 hárkov, možnosť rozšíriť na 1 350 
hárkov 

Gramáž papiera : 60 - 210 g/m2 60 - 210 g/m2 

Rozhranie a pripojiteľnosť : sieťova kartou 10/100/1000 Ethernet, USB 2.0 sieťova kartou 10/100/1000 Ethernet, USB 2.0 

ZOOM : 25 - 400% s minimálne 1% krokovaním 25 - 400% s 0,1% krokovaním 

Rýchlosť skenovania : min. 30 strán za minútu (pri rozlíšení 300 dpi) čiernobielo 
aj farebne 

30 strán za minútu (pri rozlíšení 300 dpi) čiernobielo aj 
farebne 

Režimy skenu : do emailu, na FTP, do zložky (SMB), na USB pamäť, na 
HDD, na WebDAV 

do emailu, na FTP, do zložky (SMB), na USB pamäť, na HDD, 
na WebDAV 

Formáty skenu : JPEG, PDF, šifrované PDF, kompaktné PDF, TIFF, XPS JPEG, PDF, šifrované PDF, kompaktné PDF, TIFF, XPS 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 
Multifunkčné zariadenie 
čiernobiele A3 - Typ 1 

  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Konica Minolta bizhub 552 + LU-301 + OT-503 



Typ : 
Čierno biele  laserové multifukčné zariadenie s funkciami 
kopírky – skenera – tlačiarne  pre tlač do formátu A3, 
samostatne stojace 

Čierno biele  laserové multifukčné zariadenie s funkciami 
kopírky – skenera – tlačiarne  pre tlač do formátu A3, 
samostatne stojace 

Rýchlosť kopírovania : min. 55 strán za minútu  55 strán za minútu  

Výstup prvej kópie : max. 5 sekúnd  5 sekúnd  

Pamäť : min. 2 GB RAM + HDD 250 GB  2 GB RAM + HDD 250 GB  

Rozlíšenie kopírovania / tlače : 600 x 600 dpi / 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi / 600 x 600 dpi 

Doba zahrievania : maximálne 35 sekúnd 35 sekúnd 

Obojstranná tlač : áno, automaticky áno, automaticky 

Médiá :  A5,A5R, A4, A3  A5,A5R, A4, A3 

Podávanie a vstup papiera : 
Podávač dokumentov: obojstranný, na minimálne 100 
hárkov papiera, minimálna kapacita zásobníkov papiera 6 
650 listov 

Podávač dokumentov: obojstranný, na 100 hárkov papiera, 
kapacita zásobníkov papiera 6 650 listov 

Gramáž papiera : 65 - 300 g/m2 65 - 300 g/m2 

Rozhranie a pripojiteľnosť : 
tlačový modul so sieťovou kartou 10/100/1000 Ethernet, 
USB 2.0 

tlačový modul so sieťovou kartou 10/100/1000 Ethernet, 
USB 2.0 

ZOOM : 25 - 400% s minimálne 1% krokovaním 25 - 400% s 0,1% krokovaním 

Ovládací panel : LCD, dotykový LCD, dotykový 

Rýchlosť skenovania : Min.   75 strán za minútu ( pri rozlíšení 300 dpi )  78 strán za minútu ( pri rozlíšení 300 dpi ) 

Režimy skenu : do emailu, na FTP, do zložky (SMB), na USB pamäť, na 
HDD, na WebDAV, do Boxu 

do emailu, na FTP, do zložky (SMB), na USB pamäť, na HDD, 
na WebDAV, do Boxu 

Formáty skenu : 
JPEG, PDF, šifrované PDF, kompaktné PDF, TIFF, XPS, 
kompaktné XPS 

JPEG, PDF, šifrované PDF, kompaktné PDF, TIFF, XPS, 
kompaktné XPS 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
Multifunkčné zariadenie 
čiernobiele A4 - Typ 1 

  



  
  Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP LaserJet Enterprise M4555f MFP Printer 

Typ : 
Monochromatické laserové multifukčné zariadenie 
s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne s faxu pre tlač do 
formátu A4, samostatne stojace 

Monochromatické laserové multifukčné zariadenie 
s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne s faxu pre tlač do 
formátu A4, samostatne stojace 

Rozlíšenie kopírovania a tlače : 1200x1200 dpi 1200x1200 dpi 

Ekonomická tlač : Áno Áno 

Rýchlosť kopírovania a tlače : Min. 43 strán A4/min. 52 strán A4/min. 

ZOOM : 25 – 400% 25 – 400% 

Funkcie : 

Scan-to-PC, scan-to-email, privátna tlač s overením PIN 
kódom, podpora overenia užívateľa voči  Active Directory, 
tlač z USB, skenovanie na USB 

Scan-to-PC, scan-to-email, privátna tlač s overením PIN 
kódom, podpora overenia užívateľa voči  Active Directory, 
tlač z USB, skenovanie na USB 

Rýchlosť vytlačenia prvej strany : Max 10 sekúnd z režimu  „ready“ aj z režimu „powersave“ 10 sekúnd z režimu  „ready“ aj z režimu „powersave“ 

Duplex : Áno, automatický Áno, automatický 

Pamäť : Min. 1GB, min. 250 GB HDD 1GB, 250 GB HDD 

Tlačové jazyky : PS level 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 PS level 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 

Vstupná kapacita : Min. 1100 listov 1100 listov 

Skener : 
Farebný plochý s automatickým obojstranným podávačom 
dokumentov (ADF) na min. 50 listov 

Farebný plochý s automatickým obojstranným podávačom 
dokumentov (ADF) na 50 listov 

Mesačná zaťažiteľnosť : 250 000 strán mesačne 250 000 strán mesačne 

Rozhranie : Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 

Tlačiareň farebná A4 - Typ 1 
  



   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Konica Minolta bizhub C35P 

Typ tlačiarne : Farebné sieťové laserové zariadenie A4 - tlačiareň Farebné sieťové laserové zariadenie A4 - tlačiareň 

Rozlíšenie tlače : 600x600 dpi 600x600 dpi 

Formát : A4 A4 

Rýchlosť tlače : Min. 30 strán A4/min.  30 strán A4/min.  

Doba zahrievania : Maximálne 40 sekúnd 40 sekúnd 

Rýchlosť vytlačenia prvej strany : Max 13 sekúnd  13 sekúnd  

Duplex : Automatická obojstranná tlač Automatická obojstranná tlač 

Pamäť : Min. 256 MB RAM s rozšírením na 768 MB 256 MB RAM s rozšírením na 768 MB 

Pevný disk : možnosť dodatočne doplniť možnosť dodatočne doplniť 

Tlačové jazyky : PCL5, PCL6, PS level 3 emulácia, PDF 1.7 PCL5, PCL6, PS level 3 emulácia, PDF 1.7 

Vstupná kapacita : 
Min. 350 listov s možnosťou rozšírenia na minimálne 850 
listov 350 listov s možnosťou rozšírenia na 850 listov 

Gramáž papiera : 60 - 210 g/m2 60 - 210 g/m2 

Mesačná zaťažiteľnosť : Min. 50 000 strán mesačne 50 000 strán mesačne 

Ethernet rozhranie : 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0 

Spotrebný materiál : toner na minimálne 6000 strán toner na 6000 strán 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 

Tlačiareň farebná A4 - Typ 2 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP CLJ Enterprise CP4525dn 

Typ : Farebné laserová tlačiareň pre tlač do formátu A4 Farebné laserová tlačiareň pre tlač do formátu A4 



Rozlíšenie tlače : 1200x1200 dpi  1200x1200 dpi  

Rýchlosť tlače : Min. 40 strán A4/min. vo farbe aj čiernobielo 40 strán A4/min. vo farbe aj čiernobielo 

Rýchlosť vytlačenia prvej strany : Max 9,5 sekúnd z režimu  „ready“ 9,5 sekúnd z režimu  „ready“ 

Duplex : Automatická obojstranná tlač Automatická obojstranná tlač 

Pamäť : Min. 512 MB RAM 512 MB RAM 

Tlačové jazyky : PCL5, PCL6, PS level 3 emulácia, priama PDF tlač PCL5, PCL6, PS level 3 emulácia, priama PDF tlač 

Vstupná kapacita : Min. 600 listov 600 listov 

Mesačná zaťažiteľnosť : Min. 120 000 strán mesačne 120 000 strán mesačne 

Iné funkcie : Možnosť privátnej tlače so zadaním PIN kódu Možnosť privátnej tlače so zadaním PIN kódu 

Rozhranie : 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 

Tlačiareň čiernobiela A4 - Typ 1 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Konica Minolta bizhub 3300P +PF-P12 

Typ tlačiarne : ČB laserové zariadenie A4 - tlačiareň ČB laserové zariadenie A4 - tlačiareň 

Rozlíšenie tlače : 1200x1200 dpi 1200x1200 dpi 

Formát papiera :  A6 až A4 A6 až A4 

Rýchlosť tlače : Min. 30 strán A4/min.  40 strán A4/min.  

Prvý výtlačok : Maximálne do 9  sekúnd do 9  sekúnd 

Doba zahrievania : Maximálne 70 sekúnd do 18 sekúnd 

Duplex : Automatická obojstranná tlač Automatická obojstranná tlač 

Pamäť : Min. 128 MB RAM s možnosťou rozšíriť na 544 MB 128 MB RAM s možnosťou rozšíriť na 544 MB 

Tlačové jazyky : PCL6, Postscript 3 PCL6, Postscript 3 



Vstupná kapacita : Min.  800 listov 800 listov 

Gramáž papiera : 60 - 163 g/m2 60 - 163 g/m2 

Spotrebný materiál toner na minimálne 10000 strán A4 toner na 10000 strán A4 

Ethernet rozhranie : 10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0, paralelný IEEE1284 10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0, paralelný IEEE1284 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
 

Tlačiareň čiernobiela A4 - Typ 2 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP LaserJet Enterprise 600 M602dn 

Typ tlačiarne : 
Monochromatické sieťové laserové zariadenie A4 - 
tlačiareň Monochromatické sieťové laserové zariadenie A4 - tlačiareň 

Rozlíšenie tlače : 1200x1200 dpi 1200x1200 dpi 

Formát : A4 A4 

Rýchlosť tlače : Min. 50 strán A4/min.  50 strán A4/min.  

Funkcie : Možnosť privátnej tlače so zadaním PIN kódu Možnosť privátnej tlače so zadaním PIN kódu 

Rýchlosť vytlačenia prvej strany : Max 8,5 sekúnd z režimu  „ready“ aj z režimu „powersave“ 8,5 sekúnd z režimu  „ready“ aj z režimu „powersave“ 

Duplex : Automatická obojstranná tlač Automatická obojstranná tlač 

Pamäť : Min. 512 MB, možnosť rozšírenia na min. 1 GB 512 MB, možnosť rozšírenia na 1 GB 

Tlačové jazyky : PCL5, PCL6, PS level 3 emulácia PCL5, PCL6, PS level 3 emulácia 

Vstupná kapacita : Min. 600 listov 600 listov 

Ekonomická tlač : Áno Áno 

Mesačná zaťažiteľnosť : Min. 200 000 strán mesačne 200 000 strán mesačne 

Ethernet rozhranie : Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0 

Záruka : 4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 



pracovný deň pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 
Tlačiareň  prenosná čiernobiela 
A4 - Typ 1 

  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  CN551A HP OfficeJet 100 Mobile printer A4 

Technológia tlače: Farebná termálna atramentová tlač Farebná termálna atramentová tlač 

Rýchlosť tlače : min. 18 str./min. farebná a min. 22 str./min. čb 18 str./min. farebná a 22 str./min. čb 

Bezokrajová tlač: áno  áno  

Pamäť: 64MB 64MB 

Rozhranie a konektivita : 1x USB 2.0, 1x PictBridge; 1x Bluetooth 2.0  1x USB 2.0, 1x PictBridge; 1x Bluetooth 2.0  

Kvalita tlače : 600 x 600 pri čb tlači,  600 x 600 pri čb tlači,  

Pracovné využitie:  500 strán za mesiac 500 strán za mesiac 

Podávanie papiera: Zásobník papiera na min. 50 listov Zásobník papiera na 50 listov 

Typy médií: 
Papier pre atramentovú tlačiareň, karty, obálky, štítky, 
brožúry 

Papier pre atramentovú tlačiareň, karty, obálky, štítky, 
brožúry 

Veľkosť médií: A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL 

Duplexná tlač: Ručne s podporou ovládačov Ručne s podporou ovládačov 

Certifikát o zhode: Vyžaduje sa Vyžaduje sa 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 

Skener dokumentov - Typ 1 
  



   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  L2712A ScanJet Enterprise 9000 A3 Document Scanner 

Typ skenera: Priechodzí, automatický podávač dokumentov Priechodzí, automatický podávač dokumentov 

Optické rozlíšenie skenovania: min. 600 dpi 600 dpi 

Kapacita automatického 
podávača dokumentov: 

min. 150 listov 150 listov 

Rýchlosť skenovania: min. 60 strán / minútu 60 strán / minútu 

Funkcie: skenovanie, obojstranné skenovanie,  skenovanie, obojstranné skenovanie,  

Konektivita Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 

Pracovné vyťaženie min. 5000 strán / deň 5000 strán / deň 

Detekcia vstupu viacerých strán : Vyžaduje sa Vyžaduje sa 

Veľkosť skenovania cez ADF 
max.: 

300 x 864 mm 300 x 864 mm 

Veľkosť médií cez ADF A3, A4, A5, A8, B5, A3, A4, A5, A8, B5, 

Hmotnosť médií 42 - 120 g/m² 42 - 120 g/m² 

Bitová hĺbka: 48-bitová interná / 24-bitová externá 48-bitová interná / 24-bitová externá 

Zoom: 1 - 999%, s 1% krokovaním 1 - 999%, s 1% krokovaním 

Podporované typy médií: 
Papier , obálky, štítky, karty (vizitky, karty poistencov, 
embosované karty, plastové preukazy) 

Papier , obálky, štítky, karty (vizitky, karty poistencov, 
embosované karty, plastové preukazy) 

Formát súboru skenovaného 
dokumentu: 

PDF (formátovaný text a grafika, bežné s obrázkami, 
nájdené obrázky v texte, MRC, PDF/A, ochrana heslom, 
kódovanie), TIFF (jednostranové, viacstranové, 
komprimované), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, 
HTM, OPF, UNICODE, TXT, XML, XPS 

PDF (formátovaný text a grafika, bežné s obrázkami, 
nájdené obrázky v texte, MRC, PDF/A, ochrana heslom, 
kódovanie), TIFF (jednostranové, viacstranové, 
komprimované), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, 
HTM, OPF, UNICODE, TXT, XML, XPS 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 



Skener dokumentov - Typ 2 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP ScanJet 5590C  

Typ : Farebný, plochý skener A4 Farebný, plochý skener A4 

Technológia : CCD CCD 

Rýchlosť : min. 8 strán za minútu 8 strán za minútu 

Hardwarové rozlíšenie : min. 2400 x 2400 dpi 2400 x 2400 dpi 

Bitová hĺbka : 48 bit 48 bit 

Počet úrovní odtieňov sivej : min. 256 256 

ZOOM : 10-2000% po 1% 10-2000% po 1% 

Formát médií : A4, A5, A6, DL A4, A5, A6, DL 

Automatický obojstranný 
podávač : 

kapacita 50 listov kapacita 50 listov 

Rýchlosť náhľadu dokumentu : Do 7 s. Do 7 s. 

Tlačidlá na ovládacom panely : 
Kopírovanie, Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do zložky, 
Skenovanie dokumentu, Skenovanie fotografie 

Kopírovanie, Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do zložky, 
Skenovanie dokumentu, Skenovanie fotografie 

Formáty výstupných súborov : 

Windows: BMP, JPEG, TIFF, komprimovaný TIFF, PNG, PCX, 
Flashpix (FPX), PDF, PDF s vyhľadávaním, RTF, HTM, TXT; 
Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, 
HTML, Rich Text 

Windows: BMP, JPEG, TIFF, komprimovaný TIFF, PNG, PCX, 
Flashpix (FPX), PDF, PDF s vyhľadávaním, RTF, HTM, TXT; 
Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, 
HTML, Rich Text 

Rozhranie : USB 2.0 USB 2.0 

Záruka : 
4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

4 roky, oprava na mieste plnenia, odovza nasledujúci 
pracovný deň 

Certifikát o zhode: vyžaduje sa Predložený v dokladovej časti ponuky 

Servis : 
dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

dostupnosť náhradných dielov minimálne 5 rokov po 
ukončení výroby zariadenia 

 

Server Typ 1 
  

   



Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Dell/PowerEdge R820 

Procesor : 

4-socketový server triedy x86 disponujúci minimálne 
ôsmimi procesorovými jadrami na ploche jedného čipu. 
Minimálny akceptovateľný výkon servera osadeného 
štyrmi procesormi je skóre 930 bodov podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 

2x Intel Xeon E5-4620 2.20GHz, 16M Cache, 7.2GT/s QPI, 
Turbo, 8C, 95W 

Pamäť : 
96 GB DDR3 1333 MHz, celkovo min. 48 pamäťových 
slotov 

96 GB DDR3 1333 MHz, celkovo 48 pamäťových slotov 

Pevné disky : 
2x 300GB 2.5“ SAS, 15.000 otáčok, prevedenie „HotSwap“, 
celkovo min. 16 slotov na HDD 

2x 300GB 2.5“ SAS, 15.000 otáčok, prevedenie „HotSwap“, 
celkovo 16 slotov na HDD 

Diskový radič : 
HW podpora RAID 0, 1, 5, 1+0, obsahuje 512MB Flash 
backed cache 

HW podpora RAID 0, 1, 5, 1+0, obsahuje 512MB Flash 
backed cache 

Optická mechanika  : DVD-R DVD-R 

Sieťový adaptér : min. 4 x 1Gbps 4 x 1Gbps 

Napájacie zdroje : redundantné napájacie zdroje, prevedenie „HotSwap“ redundantné napájacie zdroje, prevedenie „HotSwap“ 

Ventilátory : redundantné ventilátory redundantné ventilátory 

Interný SD slot : 
2x interný SD slot, možnosť inštalácie a bootovania 
OS/Hypervisor 

2x interný SD slot, možnosť inštalácie a bootovania 
OS/Hypervisor 

PCI rozširujúce sloty : min. 6x PCIe 3.0, z toho min. 2x PCIe x16 6x PCIe 3.0, z toho min. 2x PCIe x16 

Porty : min. 4x USB, 1x sériový port RS-232, 1x D-Sub 4x USB, 1x sériový port RS-232, 1x D-Sub 

Správa a manažment : 

servisný procesor alebo karta pre systémový manažment 
poskytujúca podporu vzdialeného manažmentu servera 
cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej 
kryptovanej komunikácie (SSL, SSH), podporu štandardu 
IPMI 2.0. Požadované sú aj rozšírené funkcie ako : podpora 
grafického rozhrania, Dvojitá autentifikácia s integráciou 
do adresárovej služby (MS AD). Podpora záznamu a 
spätného prehrávania bootovacej obrazovky. 

servisný procesor alebo karta pre systémový manažment 
poskytujúca podporu vzdialeného manažmentu servera cez 
internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej 
komunikácie (SSL, SSH), podporu štandardu IPMI 2.0. 
Požadované sú aj rozšírené funkcie ako : podpora 
grafického rozhrania, Dvojitá autentifikácia s integráciou do 
adresárovej služby (MS AD). Podpora záznamu a spätného 
prehrávania bootovacej obrazovky. 

Prevedenie : max. 2U 2U 



Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 
Server Typ 2 

  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Dell/PowerEdge R620 

Procesor : 

2-soketový server triedy x86 disponujúci minimálne 
ôsmimi procesorovými jadrami na ploche jedného čipu. 
Minimálny akceptovateľný výkon servera osadeného 
dvomi procesormi je skóre 560 bodov podľa benchmarku 
SPECint_rate_base2006 

Intel Xeon E5-2660 2.20GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, 
Turbo, 8C, 95W, DDR3-1600MHz 

Pamäť : 
96 GB DDR3 1333 MHz, celkovo min. 24 pamäťových 
slotov 

96 GB DDR3 1333 MHz, celkovo 24 pamäťových slotov 

Pevné disky : 
2x 300GB 2.5“ SAS, 15.000 otáčok, prevedenie „HotSwap“, 
celkovo min. 8 slotov na HDD 

2x 300GB 2.5“ SAS, 15.000 otáčok, prevedenie „HotSwap“, 
celkovo 8 slotov na HDD 

Radič poľa RAID : 
HW podpora RAID 0, 1, 5, 1+0, obsahuje 512MB Flash 
backed cache 

HW podpora RAID 0, 1, 5, 1+0, obsahuje 512MB Flash 
backed cache 

Optická mechanika : DVD-R DVD-R 

Sieťový adaptér : min. 4 x 1Gbps 4 x 1Gbps 

Napájacie zdroje : redundantné napájacie zdroje, prevedenie „HotSwap“ redundantné napájacie zdroje, prevedenie „HotSwap“ 

Ventilátory : redundantné ventilátory redundantné ventilátory 

Interný SD slot : 
2x interný SD slot, možnosť inštalácie a bootovania 
OS/Hypervisor 

2x interný SD slot, možnosť inštalácie a bootovania 
OS/Hypervisor 

PCI rozširujúce sloty : min. 3x PCIe 3.0, z toho min. 2x PCIe x16 3x PCIe 3.0, z toho min. 2x PCIe x16 

Porty : min. 4x USB, 1x sériový port RS-232, 1x D-Sub 4x USB, 1x sériový port RS-232, 1x D-Sub 



Správa a manažment . 

servisný procesor alebo karta pre systémový manažment 
poskytujúca podporu vzdialeného manažmentu servera 
cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej 
kryptovanej komunikácie (SSL, SSH), podporu štandardu 
IPMI 2.0. Požadované sú aj rozšírené funkcie ako : podpora 
grafického rozhrania, Dvojitá autentifikácia s integráciou 
do adresárovej služby (MS AD). Podpora záznamu a 
spätného prehrávania bootovacej obrazovky. 

servisný procesor alebo karta pre systémový manažment 
poskytujúca podporu vzdialeného manažmentu servera cez 
internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej 
komunikácie (SSL, SSH), podporu štandardu IPMI 2.0. 
Požadované sú aj rozšírené funkcie ako : podpora 
grafického rozhrania, Dvojitá autentifikácia s integráciou do 
adresárovej služby (MS AD). Podpora záznamu a spätného 
prehrávania bootovacej obrazovky. 

Prevedenie : max. 1U 1U 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 

Blade server - Typ 1     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP BL465c G8  

Procesor : 

Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť 
preukázateľne schopný dosiahnuť výkon minimálne 419 
bodov podľa testu Spec CINT2006rate (base). Požadujeme 
osadenie dvoma procesormi. 

2x 6276 2.3Ghz 16c FIO Kit 

Pamäť : 
128 GB, DDR3 Registered 1600MHz, rozšíriteľná do min 512 
GB, osadená tak, aby bol optimálne využívaný pamäťový 
radič 

128 GB, DDR3 Registered 1600MHz, rozšíriteľná do 512 GB, 
osadená tak, aby bol optimálne využívaný pamäťový radič 

Diskový radič : 
HW diskový radič s podporou RAID 0/1, s možnostou 
osadenia cache min. 512MB zálohovaná batériou alebo 
ekvivalentným spôsobom 

HW diskový radič s podporou RAID 0/1, s možnostou 
osadenia cache  512MB zálohovaná batériou alebo 
ekvivalentným spôsobom 



Disky : 
min. 2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za 
chodu meniteľné / dopĺňateľné 

2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za chodu 
meniteľné / dopĺňateľné 

Sieťový adaptér : 2 x 10Gb/s Ethernet port 2 x 10Gb/s Ethernet port 

Sieťový adaptér : 

2 x 1Gb/s resp. 2 x 10Gb iSCSI port s HW akceleráciou 
Môže byť súčasťou 10Gb Ethernet portu, ak podporuje TOE, 
HW acceleration a má samostatnú fyzickú MAC 

2 x 1Gb/s resp. 2 x 10Gb iSCSI port s HW akceleráciou 
súčasťou 10Gb Ethernet portu, s podporou TOE, HW 
acceleration a samostatnú fyzickú MAC 

SAS rozhranie : 2 x 6Gb/s SAS port s min. 256MB cache 2 x 6Gb/s SAS port s min. 256MB cache 

USB / SD : minimálne jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera 

PCI sloty : min. 2 sloty PCI-Express Gen2 2 sloty PCI-Express Gen2 

Grafický adaptér : Integrovaný grafický adaptér Integrovaný grafický adaptér 

Predporuchová záruka : minimálne na HDD, pamäťové moduly na HDD, pamäťové moduly 

Inštalácia : Fabrická  HW Inštalácia  servera v šasi Fabrická  HW Inštalácia  servera v šasi 

SW: 
Obstaravateľ požaduje Microsoft Windows Server Datacenter 
2008, alebo ekvivalentné riešenie. 

Microsoft Windows Server Datacenter 2012 

Virtualizačný SW: 

Obstaravateľ požaduje dodávku virtualizačnej platformy s 
možnosťou automatickeho presunu virtual machine na druhu 
site automaticky , alebo poloautomatického. Špecifikácia 
virtualizačnej platformy: 
- Softvér musí byť nezávislý na konkrétnom operačnom 
systéme od konkrétneho výrobcu. 
- Softvér umožní bez obmedzení spustiť na 1 fyzickom serveri 
viacero virtuálnych serverov s operačnými systémami od 
roznych dodávateľov. 
- Softvér bude podporovať automatické monitorovanie a 
vyhľadávanie chýb hardvéru a operačného systému, pričom v 
prípdade zaznamenania zlyhania fyzického servera, softvér 
automaticky zabezpečí reštartovanie príslušného virtuálneho 
servera na druhom fyzickom serveri. Rovnako, pri zlyhaní 
operačného systému, zabezpečí softvér reštartovanie 
virtuálneho servera. 
- Softvér bude umožňovať migráciu virtuálnych serverov 
medzi fyzickými servermi, a to bez prerušenia činnosti 

VMWare vSphere Enterprise Plus - Spĺňajúci vsetky 
požadované parametre.  



virtuálneho servera a bez dopadu na dostupnosť aplikácie 
bežiacej na presúvanom virtuálnom serveri pre koncového 
používateľa. 
- Softvér bude umožňovať alokovať pre virtuálne servery viac 
diskovej kapacity, ako je reálne k dispozícii na diskovom poli, 
a to z dôvodu kontinuálneho, bezproblémového rastu 
veľkosti virtuálnych serverov bez nutnosti alokovania 
nadbytočnej kapacity diskového poľa vopred - pred reálnou 
potrebou jej rozšírenia. 
- Softvér bude umožňovať plnohodnotnú spoluprácu so 
samostatným zálohovacím softvérom, pričom bude 
umožnené centralizované zálohovanie virtuálnych serverov 
bez ovplyvnenia ich činnosti a rovnako aj vytváranie replík 
týchto virtuálnych serverov pre prípad "disaster recovery", 
rovnako bude umožnené  vykonávať zálohy na úrovni 
súborov virtuálnych strojov, zároveň umožní zálohovaciemu 
softvéru vykonávať plné a prírastkové zálohovanie obrazu 
virtuálnych serverov a ich obnovu. 

Prevedenie : blade blade 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 

Blade server - Typ 2     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP BL465c G8  



Procesor : 

Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť 
preukázateľne schopný dosiahnuť výkon minimálne 246 
bodov podľa testu Spec CINT2006rate (base). Požadujeme 
osadenie jedným procesorom. 

6212 2.6GHz 8c FIO Kit 

Pamäť : 
16 GB, DDR3 Registered 1600MHz, rozšíriteľná do min 512 
GB, osadená tak, aby bol optimálne využívaný pamäťový 
radič 

16 GB, DDR3 Registered 1600MHz, rozšíriteľná do 512 GB, 
osadená tak, aby bol optimálne využívaný pamäťový radič 

Diskový radič : 
HW diskový radič s podporou RAID 0/1, s možnostou 
osadenia cache min. 512MB zálohovaná batériou alebo 
ekvivalentným spôsobom 

HW diskový radič s podporou RAID 0/1, s možnostou 
osadenia cache  512MB zálohovaná batériou alebo 
ekvivalentným spôsobom 

Disky : 
min. 2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za 
chodu meniteľné / dopĺňateľné 

2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za chodu 
meniteľné / dopĺňateľné 

Sieťový adaptér : 2 x 10Gb/s Ethernet port 2 x 10Gb/s Ethernet port 

SAS rozhranie : 2 x 6Gb/s SAS port s min. 256MB cache 2 x 6Gb/s SAS port s 256MB cache 

Sieťový adaptér : 

2 x 1Gb/s resp. 2 x 10Gb iSCSI port s HW akceleráciou 
Môže byť súčasťou 10Gb Ethernet portu, ak podporuje TOE, 
HW acceleration a má samostatnú fyzickú MAC 

2 x 1Gb/s resp. 2 x 10Gb iSCSI port s HW akceleráciou 
súčasťou 10Gb Ethernet portu, s podporou TOE, HW 
acceleration a samostatnú fyzickú MAC 

USB / SD : minimálne jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera 

PCI sloty : min. 2 sloty PCI-Express Gen2 2 sloty PCI-Express Gen2 

Grafický adaptér : Integrovaný grafický adaptér Integrovaný grafický adaptér 

Predporuchová záruka : minimálne na HDD, pamäťové moduly na HDD, pamäťové moduly 

Inštalácia : Fabrická  HW  Inštalácia  servera v šasi Fabrická  HW  Inštalácia  servera v šasi 

Prevedenie : blade blade 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 

Blade server - Typ 3     



      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP BL465c G8  

Procesor : 

Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť 
preukázateľne schopný dosiahnuť výkon minimálne 480 
bodov podľa testu Spec CINT2006rate. Požadujeme osadenie 
dvoma procesormi. 

2x 6276 2.3Ghz 16c FIO Kit 

Pamäť : 
64 GB, DDR3 Registered 1600MHz, rozšíriteľná do min 512 
GB, osadená tak, aby bol optimálne využívaný pamäťový 
radič 

64 GB, DDR3 Registered 1600MHz, rozšíriteľná do 512 GB, 
osadená tak, aby bol optimálne využívaný pamäťový radič 

Diskový radič : 
HW diskový radič s podporou RAID 0/1, s možnostou 
osadenia cache min. 512MB zálohovaná batériou alebo 
ekvivalentným spôsobom 

HW diskový radič s podporou RAID 0/1, s možnostou 
osadenia cache  512MB zálohovaná batériou alebo 
ekvivalentným spôsobom 

Disky : 
min. 2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za 
chodu meniteľné / dopĺňateľné 

2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za chodu 
meniteľné / dopĺňateľné 

Sieťový adaptér : 2 x 10Gb/s Ethernet port 2 x 10Gb/s Ethernet port 

Sieťový adaptér : 

2 x 1Gb/s resp. 2 x 10Gb iSCSI port s HW akceleráciou 
Môže byť súčasťou 10Gb Ethernet portu, ak podporuje TOE, 
HW acceleration a má samostatnú fyzickú MAC 

2 x 1Gb/s resp. 2 x 10Gb iSCSI port s HW akceleráciou 
súčasťou 10Gb Ethernet portu, s podporou TOE, HW 
acceleration a samostatnú fyzickú MAC 

SAS rozhranie : 2 x 6Gb/s SAS port s min. 256MB cache 2 x 6Gb/s SAS port s min. 256MB cache 

USB / SD : minimálne jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera 

PCI sloty : min. 2 sloty PCI-Express Gen2 2 sloty PCI-Express Gen2 

Grafický adaptér : Integrovaný grafický adaptér Integrovaný grafický adaptér 

Predporuchová záruka : minimálne na HDD, pamäťové moduly minimálne na HDD, pamäťové moduly 

Inštalácia : Fabrická  HW  Inštalácia  servera v šasi Fabrická  HW  Inštalácia  servera v šasi 

SW: 
Obstaravateľ požaduje Microsoft Windows Server Standard 
2008, alebo ekvivalentné riešenie. 

Microsoft Windows Server Standard 2012 

Prevedenie : blade blade 



Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 

Blade server - Typ 4 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP BL460c Gen8 

Procesor : 

Model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť 
preukázateľne schopný dosiahnuť výkon minimálne 620 
bodov podľa testu SPECint_rate_base2006. Požadujeme 
osadenie jedným procesorom s možnosťou doplniť druhý 
procesor. 

E5-2670 FIO Kit 

Pamäť : 

32 GB, DDR3 Registered 1600MHz s funkciou detekcie a 
opravy multibitových chýb, rozšíriteľná do min 512 GB, 
osadená tak, aby bol optimálne využívaný pamäťový radič 

32 GB, DDR3 Registered 1600MHz s funkciou detekcie a 
opravy multibitových chýb, rozšíriteľná do 512 GB, osadená 
tak, aby bol optimálne využívaný pamäťový radič 

Diskový radič : 
HW diskový radič s podporou RAID 0/1, cache min. 512MB 
zálohovaná batériou alebo ekvivalentným spôsobom 

HW diskový radič s podporou RAID 0/1, cache 512MB 
zálohovaná batériou alebo ekvivalentným spôsobom 

Disky : 
min. 2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za 
chodu meniteľné / dopĺňateľné 

2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za chodu 
meniteľné / dopĺňateľné 

Osadené HDD : 2x 146GB SAS, 15000 otáčok za minútu 2x 146GB SAS, 15000 otáčok za minútu 

Sieťový adaptér : 2 x 10Gb/s Ethernet port 2 x 10Gb/s Ethernet port 

iSCSI rozhranie : 

2 x 1Gb/s resp. 2 x 10Gb iSCSI port s HW akceleráciou 
Môže byť súčasťou 10Gb Ethernet portu, ak podporuje TOE, 
HW acceleration a má samostatnú fyzickú MAC 

2 x 1Gb/s resp. 2 x 10Gb iSCSI port s HW akceleráciou 
súčasťou 10Gb Ethernet portu, s podporou TOE, HW 
acceleration a samostatnú fyzickú MAC 

FC rozhranie : 2 x 8Gb/s FC port 2 x 8Gb/s FC port 



USB / SD : minimálne jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera 

PCI sloty : min. 2 sloty PCI-Express Gen3 2 sloty PCI-Express Gen3 

Grafický adaptér : Integrovaný grafický adaptér Integrovaný grafický adaptér 

Správa a manažment : 

Hardvérový komponent nezávislý od operačného systému 
formou vzdialenej grafickej KVM konzoly 
Možnosť pripojenia vzdialených médií, napr. CD ROM, DVD 
ROM, ISO image, USB kľúč, FDD 
Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, 
nezávisle od OS 
Licencie na neobmedzené migrácie medzi fyzickým a 
virtuálnymi prostrediami (P2V, V2P, P2P, V2V), 
Licencie na automatizovanú skriptovanú inštaláciu OS typu 
Windows / Linux, licencie na vytváranie záložných obrazov OS 
(images), 
Licencie na meranie výkonnosti serverov (CPU, RAM, diskový 
subsystém, IO subsystém) 

Hardvérový komponent nezávislý od operačného systému 
formou vzdialenej grafickej KVM konzoly 
Možnosť pripojenia vzdialených médií, napr. CD ROM, DVD 
ROM, ISO image, USB kľúč, FDD 
Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, 
nezávisle od OS 
Licencie na neobmedzené migrácie medzi fyzickým a 
virtuálnymi prostrediami (P2V, V2P, P2P, V2V), 
Licencie na automatizovanú skriptovanú inštaláciu OS typu 
Windows / Linux, licencie na vytváranie záložných obrazov 
OS (images), 
Licencie na meranie výkonnosti serverov (CPU, RAM, 
diskový subsystém, IO subsystém) 

Predporuchová záruka : minimálne na HDD, pamäťové moduly na HDD, pamäťové moduly 

Inštalácia : Inštalácia a oživenie servera priamo na mieste u zákazníka Inštalácia a oživenie servera priamo na mieste u zákazníka 

Prevedenie : blade blade 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
  



Blade server - Typ 5 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP BL620c G7 

Procesor : 

model servera s dvomi procesormi typu x86 musí byť 
preukázateľne schopný dosiahnuť výkon minimálne 560 
bodov podľa testu Spec CINT2006rate. Požadujeme osadenie 
jedným procesorom s možnosťou doplniť druhý procesor. 

E7-2870 1P FIO Kit 

Pamäť : 

min. 32GB (4x8GB) DDR3 Registered DIMM, s funkciou 
detekcie a opravy multibitových chýb, zrkadlenia pamätí, on-
line spare pamäte, počet pamäťových slotov min. 32 

32GB (4x8GB) DDR3 Registered DIMM, s funkciou detekcie 
a opravy multibitových chýb, zrkadlenia pamätí, on-line 
spare pamäte, počet pamäťových slotov 32 

Diskový radič : 
radič pre disky SAS, SSD alebo SATA, s podporou RAID 0, 1, 
1+0, cache s min. 1GB zálohovaná flash, batériou alebo inou 
obdobnou technológiou. 

radič pre disky SAS, SSD alebo SATA, s podporou RAID 0, 1, 
1+0, cache s 1GB zálohovaná flash, batériou alebo inou 
obdobnou technológiou. 

Disky : 
min. 2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za 
chodu meniteľné / dopĺňateľné 

2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za chodu 
meniteľné / dopĺňateľné 

Osadené HDD : 2x 300GB SAS, 15000 otáčok za minútu 2x 300GB SAS, 15000 otáčok za minútu 

Sieťový adaptér : Min. 2 x 10Gbps 2 x 10Gbps 

iSCSI rozhranie : 
Min. 2 x 10Gbps iSCSI port s HW akceleráciou a TCP/IP 
offload engine 

2 x 10Gbps iSCSI port s HW akceleráciou a TCP/IP offload 
engine 

FC rozhranie : Min. 2 x 8Gbps 2 x 8Gbps 

USB / SD : minimálne jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera 

PCI sloty : min. 3 sloty PCI-Express 3 sloty PCI-Express 

Grafický adaptér : integrovaný grafický adaptér integrovaný grafický adaptér 



Správa a manažment : 

Hardvérový komponent nezávislý od operačného systému 
formou vzdialenej grafickej KVM konzoly 
Možnosť pripojenia vzdialených médií, napr. CD ROM, DVD 
ROM, ISO image, USB kľúč, FDD 
Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, 
nezávisle od OS 
Licencie na neobmedzené migrácie medzi fyzickým a 
virtuálnymi prostrediami (P2V, V2P, P2P, V2V), 
Licencie na automatizovanú skriptovanú inštaláciu OS typu 
Windows / Linux, licencie na vytváranie záložných obrazov OS 
(images), 
Licencie na meranie výkonnosti serverov (CPU, RAM, diskový 
subsystém, IO subsystém) 

Hardvérový komponent nezávislý od operačného systému 
formou vzdialenej grafickej KVM konzoly 
Možnosť pripojenia vzdialených médií, napr. CD ROM, DVD 
ROM, ISO image, USB kľúč, FDD 
Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, 
nezávisle od OS 
Licencie na neobmedzené migrácie medzi fyzickým a 
virtuálnymi prostrediami (P2V, V2P, P2P, V2V), 
Licencie na automatizovanú skriptovanú inštaláciu OS typu 
Windows / Linux, licencie na vytváranie záložných obrazov 
OS (images), 
Licencie na meranie výkonnosti serverov (CPU, RAM, 
diskový subsystém, IO subsystém) 

Predporuchová záruka : minimálne na HDD, pamäťové moduly HDD, pamäťové moduly 

Inštalácia : HW inštalácia servera u zákazníka HW inštalácia servera u zákazníka 

Prevedenie : blade blade 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 

Blade server - Typ 6 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP BL685c G7  

Procesor : 

Model servera so štyrmi procesormi typu x86 musí byť 
preukázateľne schopný dosiahnuť výkon minimálne 950 
bodov podľa testu Spec CINT2006rate. Požadujeme osadenie 
dvoch procesorov. 

2x 6276 2.30GHz 16c  



Pamäť : 
min. 64GB (8x8GB) DDR3 Registered DIMM, s funkciou 
detekcie a opravy multibitových chýb, on-line spare pamäte, 
počet pamäťových slotov min. 32 

64GB (8x8GB) DDR3 Registered DIMM, s funkciou detekcie 
a opravy multibitových chýb, on-line spare pamäte, počet 
pamäťových slotov 32 

Diskový radič : 
radič pre disky SAS, SSD alebo SATA, s podporou RAID 0, 1, 
1+0, cache s min. 512MB zálohovaná flash, batériou alebo 
inou obdobnou technológiou. 

radič pre disky SAS, SSD alebo SATA, s podporou RAID 0, 1, 
1+0, cache s 512MB zálohovaná flash, batériou alebo inou 
obdobnou technológiou. 

Disky : 
min. 2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za 
chodu meniteľné / dopĺňateľné 

2 pozície pre HDD SAS, SATA alebo SSD 2.5",  disky za chodu 
meniteľné / dopĺňateľné 

Osadené HDD : 2x 300GB SAS, 10000 otáčok za minútu 2x 300GB SAS, 10000 otáčok za minútu 

Sieťový adaptér : Min. 2 x 10Gbps 2 x 10Gbps 

iSCSI rozhranie : 
Min. 2 x 10Gbps iSCSI port s HW akceleráciou a TCP/IP 
offload engine 

2 x 10Gbps iSCSI port s HW akceleráciou a TCP/IP offload 
engine 

FC rozhranie : Min. 2 x 8Gbps 2 x 8Gbps 

USB / SD : minimálne jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera jeden USB / SDHC slot vo vnútri servera 

PCI sloty : min. 3 sloty PCI-Express 3 sloty PCI-Express 

Grafický adaptér : integrovaný grafický adaptér integrovaný grafický adaptér 

Správa a manažment : 

Hardvérový komponent nezávislý od operačného systému 
formou vzdialenej grafickej KVM konzoly 
Možnosť pripojenia vzdialených médií, napr. CD ROM, DVD 
ROM, ISO image, USB kľúč, FDD 
Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, 
nezávisle od OS 
Licencie na neobmedzené migrácie medzi fyzickým a 
virtuálnymi prostrediami (P2V, V2P, P2P, V2V), 
Licencie na automatizovanú skriptovanú inštaláciu OS typu 
Windows / Linux, licencie na vytváranie záložných obrazov OS 
(images), 
Licencie na meranie výkonnosti serverov (CPU, RAM, diskový 
subsystém, IO subsystém) 

Hardvérový komponent nezávislý od operačného systému 
formou vzdialenej grafickej KVM konzoly 
Možnosť pripojenia vzdialených médií, napr. CD ROM, DVD 
ROM, ISO image, USB kľúč, FDD 
Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, 
nezávisle od OS 
Licencie na neobmedzené migrácie medzi fyzickým a 
virtuálnymi prostrediami (P2V, V2P, P2P, V2V), 
Licencie na automatizovanú skriptovanú inštaláciu OS typu 
Windows / Linux, licencie na vytváranie záložných obrazov 
OS (images), 
Licencie na meranie výkonnosti serverov (CPU, RAM, 
diskový subsystém, IO subsystém) 

Predporuchová záruka : minimálne na HDD, pamäťové moduly na HDD, pamäťové moduly 

Inštalácia : HW inštalácia servera u zákazníka HW inštalácia servera u zákazníka 

Prevedenie : blade blade 



Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 

Šasi - Typ 1     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP BLc7000  

Celkový počet pozícií pre 
servery : 

min. 16 ks blade serverov typ 1, 2,3 
šasi musí by nakonfigurované tak, aby umožnilo súčasné 
osadenie všetkých požadovaných typov blade serverov 

16 ks blade serverov typ 1, 2,3 
šasi je nakonfigurované tak, aby umožnilo súčasné osadenie 
všetkých požadovaných typov blade serverov 

Celkový počet pozícií pre 
pripojovacie prvky : 

min. 6 ks 6 ks 

Napájanie : 
Plne redundantné, vymeniteľné za chodu, s čo najvyššou 
účinnosťou napájacích zdrojov (účinnosť požadujeme uviesť v 
%) 

Plne redundantné, vymeniteľné za chodu, s účinnosťou 94% 

Chladenie / ventilátory : Plne redundantné, vymeniteľné za chodu Plne redundantné, vymeniteľné za chodu 

Správa a manažment : 

navzájom redundantné servisné procesory alebo karty pre 
vzdialený systémový manažment šasi, serverov 
apripojovacích prvkov, za chodu meniteľné / dopĺňateľné, 
možnosť grafického výstupu, možnosť pripojiť externú 
optickú mechaniku typu USB 

navzájom redundantné servisné procesory alebo karty pre 
vzdialený systémový manažment šasi, serverov 
apripojovacích prvkov, za chodu meniteľné / dopĺňateľné, 
možnosť grafického výstupu, možnosť pripojiť externú 
optickú mechaniku typu USB 



Pripojenie na LAN : 

Chassis musia byt osadené navzájom redundantnými 
aktívnymi sieťovými prvkami s možnosťou vytvorenia 
jedného logického celku (stacking) pre pripojenie všetkých 
serverov. Centralizovaný manažment musí umožňovať 
flexibilné prenášanie MAC  adries medzi servermi v rámci 
šasi. Požadujeme plnú 10Gbps konektivitu na servery aj do 
externého prostredia, aspoň 16 ks externých 10Gbps portov. 
Osadenie externých portov :  min. 4 x 1Gbps RJ45  

Chassis osadené navzájom redundantnými aktívnymi 
sieťovými prvkami s možnosťou vytvorenia jedného 
logického celku (stacking) pre pripojenie všetkých serverov. 
Centralizovaný manažment musí umožňovať flexibilné 
prenášanie MAC  adries medzi servermi v rámci šasi. 
Požadujeme plnú 10Gbps konektivitu na servery aj do 
externého prostredia, aspoň 16 ks externých 10Gbps 
portov. 
Osadenie externých portov :  min. 4 x 1Gbps RJ45  

Pripojenie na DAS : 

Navzájom redundantné SAS  prvky, ktoré podporujú 6Gbps 
konektivitu na servery aj do externého prostredia, aspoň 8 ks 
externých mini SAS  portov.  
 min. 4x 6Gb/s SAS link. Obstaravateľ požaduje potrebnú 
kabelaž na pripojenie k diskovému poľu Typ 1 

Navzájom redundantné SAS  prvky, ktoré podporujú 6Gbps 
konektivitu na servery aj do externého prostredia, aspoň 8 
ks externých mini SAS  portov.  
4x 6Gb/s SAS link. Obstaravateľ požaduje potrebnú kabelaž 
na pripojenie k diskovému poľu Typ 1 

Správa a manažment : 

Hardvérový komponent nezávislý od operačného systému 
formou vzdialenej grafickej KVM konzoly 
Možnosť pripojenia vzdialených médií, napr. CD ROM, DVD 
ROM, ISO image, USB kľúč, FDD 
Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, 
nezávisle od OS 
Licencie na neobmedzené migrácie medzi fyzickým a 
virtuálnymi prostrediami (P2V, V2P, P2P, V2V), 
Licencie na automatizovanú skriptovanú inštaláciu OS typu 
Windows / Linux, licencie na vytváranie záložných obrazov OS 
(images), 
Licencie na meranie výkonnosti serverov (CPU, RAM, diskový 
subsystém, IO subsystém) obstaravateľ požaduje plne 
kapacitnú licenciu pre požadované šasi. 

Hardvérový komponent nezávislý od operačného systému 
formou vzdialenej grafickej KVM konzoly 
Možnosť pripojenia vzdialených médií, napr. CD ROM, DVD 
ROM, ISO image, USB kľúč, FDD 
Možnosť štartu, reštartu a shutdown serveru cez sieť LAN, 
nezávisle od OS 
Licencie na neobmedzené migrácie medzi fyzickým a 
virtuálnymi prostrediami (P2V, V2P, P2P, V2V), 
Licencie na automatizovanú skriptovanú inštaláciu OS typu 
Windows / Linux, licencie na vytváranie záložných obrazov 
OS (images), 
Licencie na meranie výkonnosti serverov (CPU, RAM, 
diskový subsystém, IO subsystém) obstaravateľ požaduje 
plne kapacitnú licenciu pre požadované šasi. 

Napájanie : 

redundantné komponenty na rozvod napájania do racku tak, 
aby bola splnená požiadavka na plne redundantné minimálne 
dve samostatné vetvy napájania pre šasi. Rozvody musia 
zvládnuť výpadok jednej vetvy aj v prípade plne osadeného 
šasi servermi 

redundantné komponenty na rozvod napájania do racku 
tak, aby bola splnená požiadavka na plne redundantné 
minimálne dve samostatné vetvy napájania pre šasi. 
Rozvody musia zvládnuť výpadok jednej vetvy aj v prípade 
plne osadeného šasi servermi 



Inštalácia : 

HW a SW inštalácia šasi u zákazníka a implementácia do 
existujúcich sietí LAN, iSCSI a SAN, požadujeme fabricky 
zmonotované šasi a  komponenty v racku. Obstaravateľ 
požaduje funkčnu a kompatibilnú kabeláž na pripojenie do 
elektr. Siete. 

HW a SW inštalácia šasi u zákazníka a implementácia do 
existujúcich sietí LAN, iSCSI a SAN, požadujeme fabricky 
zmonotované šasi a  komponenty v racku. Obstaravateľ 
požaduje funkčnu a kompatibilnú kabeláž na pripojenie do 
elektr. Siete. 

Prevedenie : rack, výška max. 10U rack, výška 10U 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 

Rack Typ 1     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

stojan 

Univerzálny technologický stojan s výškou min 42U 
s bočnicami, šírka 600mm, hĺbka min. 1050mm, 
uzamykateľné predné aj zadné perforované dvere, 
stabilizátor, sada záslepiek na zabezpečenie správneho 
prúdenia vzduchu v racku. 

Univerzálny technologický stojan s výškou 42U s bočnicami, 
šírka 600mm, hĺbka min. 1050mm, uzamykateľné predné aj 
zadné perforované dvere, stabilizátor, sada záslepiek na 
zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu v racku. 

Rozvod napájania do racku 

Dvojitý (dvojvetvový)inteligentný , menežovací rozvod 
napájania do racku, 1-fázový s istením min. 32A, počet 
zásuviek 12 IEC 320 C-19 + plne kompatibilnú kabelaž  (4x5) 
IEC 320 C13 (10A) a   min.10x C13.-C14 napajacie káble o 
dlžke min.80 cm 

Dvojitý (dvojvetvový)inteligentný , menežovací rozvod 
napájania do racku, 1-fázový s istením min. 32A, počet 
zásuviek 12 IEC 320 C-19 + plne kompatibilnú kabelaž  (4x5) 
IEC 320 C13 (10A) a   min.10x C13.-C14 napajacie káble o 
dlžke min.80 cm 

Inštalácia 
Požadujeme fabrickú inštaláciu všetkých komponentov  do 
stojana s možnosťou rozmiestnenia podľa návrhu 
obstaravateľa 

fabrická inštalácia všetkých komponentov  do stojana s 
možnosťou rozmiestnenia podľa návrhu obstaravateľa 



Záruka  

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 
Záložný zdroj napájania - Typ 1 

    

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP R/T3kVA G2 UPS 2U DTC HV INT Kit 

Výkon : 3000 W 3000 W 

Prevádzkové napätie : 220, 230, 240V 220, 230, 240V 

Komunikačné porty : DB9 (serial) / RJ45 (SNMP) DB9 (serial) / RJ45 (SNMP) 

Prídavné batériové moduly : 
Možnosť osadiť dva, požadovaná je konfigurácia s jedným 
modulom 

Možnosť osadiť dva, požadovaná je konfigurácia s jedným 
modulom 

Výdrž : 
pri 80% zaťažení s jedným prídavným modulom minimálne 30 
minút 

pri 80% zaťažení s jedným prídavným modulom 30 minút 

Servisovateľnosť : za chodu meniteľné batérie aj elektronické moduly za chodu meniteľné batérie aj elektronické moduly 

Prevedenie : Rack, výška max. 2U Rack, výška 2U 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 



Záložný zdroj napájania - Typ 2     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP R5KVA UPS 3U IEC309-32A HV INTL Kit 

Výkon : 4500 W 4500 W 

Prevádzkové napätie: 220, 230, 240V 220, 230, 240V 

Komunikačné porty : DB9 (serial) / RJ45 (SNMP) DB9 (serial) / RJ45 (SNMP) 

Prídavné batériové moduly : 
Možnosť osadiť až štyri, požadovaná konfigurácia s jedným 
modulom 

Možnosť osadiť až štyri, požadovaná konfigurácia s jedným 
modulom 

Výdrž : 
pri 80% zaťažení s jedným prídavným modulom minimálne 25 
minút 

pri 80% zaťažení s jedným prídavným modulom 25 minút 

Servisovateľnosť: za chodu meniteľné batérie aj elektronické moduly za chodu meniteľné batérie aj elektronické moduly 

Prevedenie : Rack, výška max. 3U Rack, výška 3U 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
Záložný zdroj napájania - Typ 3     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP R7KVA UPS 4U IEC-32A HV Intl Kit 

Výkon : 6250 W 6250 W 

Prevádzkové napätie : 220, 230, 240V 220, 230, 240V 

Komunikačné porty : DB9 (serial) / RJ45 (SNMP) DB9 (serial) / RJ45 (SNMP) 



Prídavné batériové moduly : 
Možnosť osadiť až štyri, požadovaná konfigurácia s jedným 
modulom 

Možnosť osadiť až štyri, požadovaná konfigurácia s jedným 
modulom 

Výdrž : 
pri 80% zaťažení s jedným prídavným modulom minimálne 17 
minút 

pri 80% zaťažení s jedným prídavným modulom 17 minút 

Servisovateľnosť : za chodu meniteľné batérie aj elektronické moduly za chodu meniteľné batérie aj elektronické moduly 

Prevedenie : Rack, výška max. 4U Rack, výška 4U 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 

UNIX server - Typ 1     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP Integrity BL890c i2 

Prevedenie : blade blade 

Architektúra : 

Požadovaný je vysokovýkonný výpočtový server 
s hardvérovo implementovanou architektúrou SMP (angl. 
Symetric Multi Processing) alebo NUMA (angl. Non-Uniform 
Memory Access), kde majú všetky procesory priamy prístup 
do celej operačnej pamäti a ku všetkým vstupno/výstupným 
(angl. I/O) zariadeniam. Softvérová emulácia SMP nie je 
dovolená, požaduje sa hardvérovo riešené SMP alebo 
hardvérovo riešená NUMA. Požaduje sa ochrana dátových 
ciest v rámci systému aspoň na úrovni kontroly parity. 

HP Integrity je vysokovýkonný výpočtový server 
zodpovedajúci požiadavkam. 



Procesor : 

Server musí byť osadený minimálne štyrmi procesorom typu 
RISC alebo EPIC. Každý procesor musí mať minimálne 4 
aktívne procesorové jadrá (cores). Ponúkaný server musí byť 
rozšíriteľný na minimálne 8 procesorových pozícií 
(socketov). Požaduje sa ochrana procesorovej cache aspoň 
na úrovni ECC. 

4x i2 Itanium 9320 4c možnosť osadenia 8 proc. 

Pamäť : 

Celková operačná pamäť ponúkaného systému musí byť 
minimálne 16 GByte. Vyžaduje sa pamät typu DD3. Pamäť 
servera musí byť rozšíriteľná na kapacitu minimálne 1,5 
TByte. Z pohľadu vysokej dostupnosti sa vyžaduje ochrana 
pamäti aspoň na úrovni riešenia výpadku dvoch DRAM čipov 
na pamätovom module (detekcia a korekcia problému bez 
nutnosti reštartu operačného systému). 

Celková operačná pamäť ponúkaného systému je 24 Gbyte 
zodpovedajúca požiadavkam. 

Diskový subsystém : 

Ponúkaný server musí byť osadený minimálne dvomi 
pevnými diskami s kapacitou minimálne 72GByte. 
Požadovanou charakteristikou pevného disku je minimálne 
15000 otáčok za minútu. Požaduje sa možnosť rozšíriť 
diskový subsytém na minimálne 8ks pevných diskov. Z 
pohľadu vysokej dostupnosti je podmienkou že ponúkaný 
server obsahuje radič pevných diskov s možnosťou použiť 
ochranu dát minimálne na úrovni hardvérového zrkadlenia 
dát (RAID1). 

2x146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD s možnosťou 
osadenia ôsmich. 

Pozície pre vstupno/výstupné 
(I/O) karty : 

Server musí obsahovať minimálne 12 PCI-Express Gen2 
voľných slotov. 

Server obsahuje 12 PCI-Express Gen2 voľných slotov. 

Softvér : 
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky musí byť operačný systém 
(OS) typu UNIX. 

Neoddeliteľnou súčasťou ponuky je operačný systém  HP-
UX 11i. 



Menežment : 

Ponúkaný server musí obsahovať nezávislý menežment 
procesor: 
- fungujúci nezávisle od operačného systému 
- vybavený pripojením k vyhradenému sieťovému (LAN) 
portu s možnosťou prístupu cez IP sieť 
- poskytujúci možnosť zabezpečeného prístupu pomocou 
webového prehliadača alebo textovej konzoly 
- umožňujúci vzdialenú inštaláciu operačného systému 
pomocou virtuálnych zariadení 
- umožňujúci sledovanie základných parametrov serveru 
- integrovaný s menežmentov šasi do ktorého bude server 
vložený 

Server obsahuje nezávislý menežment procesor: 
- fungujúci nezávisle od operačného systému 
- vybavený pripojením k vyhradenému sieťovému (LAN) 
portu s možnosťou prístupu cez IP sieť 
- poskytujúci možnosť zabezpečeného prístupu pomocou 
webového prehliadača alebo textovej konzoly 
- umožňujúci vzdialenú inštaláciu operačného systému 
pomocou virtuálnych zariadení 
- umožňujúci sledovanie základných parametrov serveru 
- integrovaný s menežmentov šasi do ktorého bude server 
vložený 

Upresnenie k rozšíriteľnosti : 

Rozšíriteľnosťou sa myslí navýšenie konkrétnych 
výkonových alebo kapacitných zdrojov doplnením ďalších 
súčastí do voľných pozícií alebo rozšírením servera 
samotného (karty, celé moduly, príp. iné súčasti) alebo 
kombináciou oboch variant. Podmienkou je že použitím 
dodávateľom deklarovananej rozšíriteľnosti ostane 
zachované hardvérovo riešené SMP alebo hardvérovo 
riešená NUMA. 

Komponenty na rozšírenie servera splna požiadavky. 

Inštalácia zariadenia : HW inštalácia HW inštalácia 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  v prípade 
dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy pamäťového 
media, pokazené média ostávajú v majetku obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 
 
UNIX server - Typ 2     

      



Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

HP Integrity BL890c i2 

Prevedenie : blade blade 

Architektúra : 

Požadovaný je vysokovýkonný výpočtový server s hardvérovo 
implementovanou architektúrou SMP (angl. Symetric Multi 
Processing) alebo NUMA (angl. Non-Uniform Memory 
Access), kde majú všetky procesory priamy prístup do celej 
operačnej pamäti a ku všetkým vstupno/výstupným (angl. 
I/O) zariadeniam. Softvérová emulácia SMP nie je dovolená, 
požaduje sa hardvérovo riešené SMP alebo hardvérovo 
riešená NUMA. Požaduje sa ochrana dátových ciest v rámci 
systému aspoň na úrovni kontroly parity. 

HP Integrity je vysokovýkonný výpočtový server 
zodpovedajúci požiadavkam. 

Procesor : 

Server musí byť osadený minimálne dvomi procesorom typu 
RISC alebo EPIC. Každý procesor musí mať minimálne 4 
aktívne procesorové jadrá (cores). Ponúkaný server musí byť 
rozšíriteľný na minimálne 8 procesorových pozícií (socketov). 
Požaduje sa ochrana procesorovej cache aspoň na úrovni 
ECC. 

2x i2 Itanium 9320 4c možnosť osadenia 8 proc. 

Pamäť : 

Celková operačná pamäť ponúkaného systému musí byť 
minimálne 16 GByte. Vyžaduje sa pamät typu DD3. Pamäť 
servera musí byť rozšíriteľná na kapacitu minimálne 1,5 
TByte. Z pohľadu vysokej dostupnosti sa vyžaduje ochrana 
pamäti aspoň na úrovni riešenia výpadku dvoch DRAM čipov 
na pamätovom module (detekcia a korekcia problému bez 
nutnosti reštartu operačného systému). 

Celková operačná pamäť ponúkaného systému je 16 
Gbyte zodpovedajúca požiadavkam. 



Diskový subsystém : 

Ponúkaný server musí byť osadený minimálne dvomi 
pevnými diskami s kapacitou minimálne 146GByte. 
Požadovanou charakteristikou pevného disku je minimálne 
10000 otáčok za minútu. Požaduje sa možnosť rozšíriť 
diskový subsytém na minimálne 8ks pevných diskov. Z 
pohľadu vysokej dostupnosti je podmienkou že ponúkaný 
server obsahuje radič pevných diskov s možnosťou použiť 
ochranu dát minimálne na úrovni hardvérového zrkadlenia 
dát (RAID1). 

2x146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD s možnosťou 
osadenia ôsmich. 

Pozície pre vstupno/výstupné 
(I/O) karty : 

Server musí obsahovať minimálne 6 PCI-Express Gen2 
voľných slotov a zároveň sa požaduje možnosť rozšírenia 
počtu týchto slotov na 12. 

Server obsahuje 12 PCI-Express Gen2 voľných slotov. 

Softvér : 
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky musí byť operačný systém 
(OS) typu UNIX. 

Neoddeliteľnou súčasťou ponuky je operačný systém  HP-
UX 11i. 

Menežment : 

Ponúkaný server musí obsahovať nezávislý menežment 
procesor: 
- fungujúci nezávisle od operačného systému 
- vybavený pripojením k vyhradenému sieťovému (LAN) portu 
s možnosťou prístupu cez IP sieť 
- poskytujúci možnosť zabezpečeného prístupu pomocou 
webového prehliadača alebo textovej konzoly 
- umožňujúci vzdialenú inštaláciu operačného systému 
pomocou virtuálnych zariadení 
- umožňujúci sledovanie základných parametrov serveru 
- integrovaný s menežmentov šasi do ktorého bude server 
vložený 

Server obsahuje nezávislý menežment procesor: 
- fungujúci nezávisle od operačného systému 
- vybavený pripojením k vyhradenému sieťovému (LAN) 
portu s možnosťou prístupu cez IP sieť 
- poskytujúci možnosť zabezpečeného prístupu pomocou 
webového prehliadača alebo textovej konzoly 
- umožňujúci vzdialenú inštaláciu operačného systému 
pomocou virtuálnych zariadení 
- umožňujúci sledovanie základných parametrov serveru 
- integrovaný s menežmentov šasi do ktorého bude server 
vložený 

Upresnenie k rozšíriteľnosti : 

Rozšíriteľnosťou sa myslí navýšenie konkrétnych výkonových 
alebo kapacitných zdrojov doplnením ďalších súčastí do 
voľných pozícií alebo rozšírením servera samotného (karty, 
celé moduly, príp. iné súčasti) alebo kombináciou oboch 
variant. Podmienkou je že použitím dodávateľom 
deklarovananej rozšíriteľnosti ostane zachované hardvérovo 
riešené SMP alebo hardvérovo riešená NUMA. 

Komponenty na rozšírenie servera splna požiadavky. 



Inštalácia zariadenia : HW inštalácia HW inštalácia 

Záruka : 

3roky bezplatná oprava u obstarávateľa na celú zostavu, 
maximálna doba opravy do 24 hodín (7 dní v týždni) 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, 
maximálna doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia 
problému, garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia 
požiadavky,  v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na 
updaty, upgrady na celý predmet dodávky SW. V prípade 
poruchy pamäťového media, pokazené média ostávajú v 
majetku obstarávateľa 

 

Diskové pole - Typ 1 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP P2000 G3 SAS  

Model - prevedenie : Rack Rack 

Radiče diskového poľa : min. 2 2 

Veľkosť cache pamäte : min. 2GB na radič diskového pola 2GB na radič diskového pola 

Počet host portov : min. 8x 6Gb/s SAS  na diskové pole 8x 6Gb/s SAS  na diskové pole 

Podpora RAID : RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10 RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10 

Počet portov pre disky 
v základnej konfigurácii : 

12 ks 12 ks 

Podporované pevné disky pre 
základnú konfiguráciu : 

300GB, 450GB, 600GB 15k rpm HDD 
300GB, 600GB, 900GB 10k rpm HDD 
1 TB, 2 TB 7,2k rpm SATA HDD 

300GB, 450GB, 600GB 15k rpm HDD 
300GB, 600GB, 900GB 10k rpm HDD 
1 TB, 2 TB 7,2k rpm SATA HDD 

Možnosť použiť LFF SAS/SATA 
HDD : Áno Áno 

Požadované počty diskov : 12ks 600 GB 15k rpm HDD 12ks 600 GB 15k rpm HDD 

Rozšíriteľnosť diskov : min. 148ks 148ks 

Počet pripojiteľných serverov : min. 64 64 

Počet LUN : min. 512 512 



Lokálna replikácia dát : 
Licencia min na 64 Snapshot/Snapclone, možnosť 
rozšírenia až na 512 

Licencia 64 Snapshot/Snapclone je sučastou riešenia, s 
možnosťou rozšírenia až na 512 

SW na  vytváranie Volume Copy : Áno Áno 

Možnosť SW  podpory vzdialenej  
replikácie dát : 

Áno Áno 

Podporované OS : 

Microsoft Windows 2003, 2008 
Red Hat Enterprise Linux 
SuSE Enterprise Linux 
Citrix XEN / VMWare  
OpenVMS, HP-UX 
SUN Solaris 

Microsoft Windows 2003, 2008 
Red Hat Enterprise Linux 
SuSE Enterprise Linux 
Citrix XEN / VMWare  
OpenVMS, HP-UX 
SUN Solaris 

Správa diskového poľa : Grafické rozhranie a príkazový riadok Grafické rozhranie a príkazový riadok 

Redundantné komponenty : Napájacie zdroje a ventilátory Napájacie zdroje a ventilátory 

Hot-Plug komponenty : Pevné disky, zdroje napájania, ventilátory Pevné disky, zdroje napájania, ventilátory 

Montážne prevedenie : Komponenty pre osadenie do štandardného  racku Komponenty pre osadenie do štandardného  racku 

Inštalácia : 
Fabrická inštalácia HW a SW u zákazníka so všetkou 
potrebnou kabelážou na pripojenie a správny chod 
zariadenia. 

Fabrická inštalácia HW a SW u zákazníka so všetkou 
potrebnou kabelážou na pripojenie a správny chod 
zariadenia. 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, 
maximálna doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia 
problému, garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia 
požiadavky,  v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na 
updaty, upgrady na celý predmet dodávky SW. V prípade 
poruchy pamäťového media, pokazené média ostávajú v 
majetku obstarávateľa 

 

Diskové pole - Typ 2 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP 6300 EVA FC  



Architektúra : 
Modulárna architektúra s možnosťou inštalácie 
do  štandardného 19“ racku (max. 42U) s redundantným 
rozvodom napájania 

Modulárna architektúra s možnosťou inštalácie 
do  štandardného 19“ racku  s redundantným rozvodom 
napájania 

Radiče diskového poľa : min. 2 aktív / aktív 2 aktív / aktív 

Veľkosť cache pamäte : Minimálne 4GB na radič diskového pola 4GB na radič  

Počet host portov : Minimálne 8x 8Gb/s Fibre Channel na diskové pole 8x 8Gb/s Fibre Channel 

Podpora RAID : RAID  1, 5, 6, 10 RAID  1, 5, 6, 10 

Podporované pevné disky : 

SSD, SAS, Nearline SAS, SATA (použitie FC diskov je 
akceptovateľné, nie však povinne), Podporované kapacity 
diskov: 300GB, 450GB, 600GB 15k SAS alebo FC, 1TB alebo 
2TB Nearline SAS prípadne SATA 

SSD, SAS, Nearline SAS, SATA. Podporované kapacity 
diskov: 300GB, 450GB, 600GB 15k SAS alebo FC, 1TB alebo 
2TB Nearline SAS prípadne SATA 

Požadované počty diskov : 24ks 600GB 10k rpm HDD 24ks 600GB 10k rpm HDD 

Rozšíriteľnosť diskov : min. 250ks viac ako 250ks 

Počet podporovaných LUNov : Min. 1000 viac ako 1000 

Replikácia dát : 
Lokálna replikácia dát – Snapshoty (s možnosťou obnovy 
volumu)  a kópie (klony) volumov. 

Lokálna replikácia dát – Snapshoty (s možnosťou obnovy 
volumu)  a kópie (klony) volumov. 

Ochrana dát: 

Požadujeme SW licencie na ochranu dát proti vypadku  
aplikácií, alebo ich zlyhaniu, a zabezpečenie prenosu dát 
medzi dvoma datovými centrami. Obnovenie kritických 
aplikacii na vzdialenom  mieste v priebehuniekoľkých 
minut, alebo sekund po nepriaznivej udalosti a overenie 
diskového poľa, tak i servrový kluster pre spravne prevzatie 
služieb po obnovení výpadku datoveho centra. 

SW licencie na ochranu dát proti vypadku  aplikácií, alebo 
ich zlyhaniu, a zabezpečenie prenosu dát medzi dvoma 
datovými centrami sú v cene riešenia. Obnovenie 
kritických aplikacii na vzdialenom  mieste v 
priebehuniekoľkých minut, alebo sekund po nepriaznivej 
udalosti a overenie diskového poľa, tak i servrový kluster 
pre spravne prevzatie služieb po obnovení výpadku 
datoveho centra. 

Podporované OS : 
Microsoft Windows 2003, 2008, Red Hat Enterprise Linux, 
SuSE Enterprise Linux, Citrix XEN / VMWare, IBM AIX, 
Solaris, HP-UX 

Microsoft Windows 2003, 2008, Red Hat Enterprise Linux, 
SuSE Enterprise Linux, Citrix XEN / VMWare, IBM AIX, 
Solaris, HP-UX 

Správa diskového poľa : Grafické rozhranie a príkazový riadok Grafické rozhranie a príkazový riadok 

Redundantné komponenty : Radiče diskového pola, napájacie zdroje a ventilátory Radiče diskového pola, napájacie zdroje a ventilátory 

Hot-Plug komponenty : Radiče diskového pola, pevné disky, zdroje napájania Radiče diskového pola, pevné disky, zdroje napájania 

Príslušenstvo : 
4ks LC/LC OM4 5m optické káble na pripojenie do FC SAN, 
2x  min.8Gbe dual port FC kompatibilný adapter 

4ks LC/LC OM4 5m optické káble na pripojenie do FC SAN, 
2x  min.8Gbe dual port FC kompatibilný adapter 



Inštalácia : 
Inštalácia zariadenia do štandardného racku a pripojenie 
do infraštruktúry 

Inštalácia zariadenia do štandardného racku a pripojenie 
do infraštruktúry 

Záručná doba: 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, 
maximálna doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia 
problému, garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia 
požiadavky,  v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na 
updaty, upgrady na celý predmet dodávky SW. V prípade 
poruchy pamäťového media, pokazené média ostávajú v 
majetku obstarávateľa 

 

Diskové pole - Typ 3 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -   IBM System Storage N3220 

Architektúra : 
Modulárna architektúra s možnosťou inštalácie 
do  štandardného 19“ racku (max. 42U) s redundantným 
rozvodom napájania 

Modulárna architektúra s možnosťou inštalácie 
do  štandardného 19“ racku (max. 42U) s redundantným 
rozvodom napájania 

Radiče diskového poľa : min. 2 aktív / aktív 2 aktív / aktív 

Veľkosť cache pamäte : Minimálne 6GB na radič diskového pola 6GB na radič diskového pola 

Počet host portov : Minimálne 8x 8Gb/s Fibre Channel na diskové pole 8x 8Gb/s Fibre Channel na diskové pole 

Podpora RAID : RAID   4, 6 RAID   4, 6 

Podporované pevné disky : 

SSD, SAS, Nearline SAS, SATA (použitie FC diskov je 
akceptovateľné, nie však povinne), Podporované kapacity 
diskov: 300GB, 450GB, 600GB 15k SAS alebo FC, 1TB, 2TB 
alebo 3TB Nearline SAS prípadne SATA, 100GB SSD disk 

SSD, SAS, Nearline SAS, SATA ,Podporované kapacity diskov: 
300GB, 450GB, 600GB 15k SAS, 1TB, 2TB alebo 3TB Nearline 
SAS prípadne SATA, 100GB SSD disk 

Požadované počty diskov : 24ks 600GB 10k rpm HDD 24ks 600GB 10k rpm HDD 

Rozšíriteľnosť diskov : min. 144ks 144ks 

Počet podporovaných LUNov : Min. 1000 1000 

Replikácia dát : 
Lokálna replikácia dát – Snapshoty (s možnosťou obnovy 
volumu)  a kópie (klony) volumov. 

Lokálna replikácia dát – Snapshoty (s možnosťou obnovy 
volumu)  a kópie (klony) volumov. 



Ochrana dát: 

Požadujeme SW licencie na ochranu dát proti vypadku  
aplikácií, alebo ich zlyhaniu, a zabezpečenie prenosu dát 
medzi dvoma datovými centrami. Obnovenie kritických 
aplikacii na vzdialenom  mieste v priebehuniekoľkých 
minut, alebo sekund po nepriaznivej udalosti a overenie 
diskového poľa, tak i servrový kluster pre spravne prevzatie 
služieb po obnovení výpadku datoveho centra. 

SW licencie na ochranu dát proti vypadku  aplikácií, alebo 
ich zlyhaniu, a zabezpečenie prenosu dát medzi dvoma 
datovými centrami sú v cene riešenia. Obnovenie kritických 
aplikacii na vzdialenom  mieste v priebehuniekoľkých minut, 
alebo sekund po nepriaznivej udalosti a overenie diskového 
poľa, tak i servrový kluster pre spravne prevzatie služieb po 
obnovení výpadku datoveho centra. 

Protokoly na pripojenie k 
serverovému prostrediu 

Možnosť pripojenia hostiteľských serverov k diskovému 
poľu minimálne pomocou protokolov  FCP, iSCSI, NFS, CIFS 

Možnosť pripojenia hostiteľských serverov k diskovému 
poľu minimálne pomocou protokolov  FCP, iSCSI, NFS, CIFS 

Podporované OS : 
Microsoft Windows 2003, 2008, Red Hat Enterprise Linux, 
SuSE Enterprise Linux, Citrix XEN / VMWare, IBM AIX, 
Solaris, HP-UX 

Microsoft Windows 2003, 2008, Red Hat Enterprise Linux, 
SuSE Enterprise Linux, Citrix XEN / VMWare, IBM AIX, 
Solaris, HP-UX 

Správa diskového poľa : Grafické rozhranie a príkazový riadok Grafické rozhranie a príkazový riadok 

Redundantné komponenty : Radiče diskového pola, napájacie zdroje a ventilátory Radiče diskového pola, napájacie zdroje a ventilátory 

Hot-Plug komponenty : Radiče diskového pola, pevné disky, zdroje napájania Radiče diskového pola, pevné disky, zdroje napájania 

Príslušenstvo : 
4ks LC/LC OM4 5m optické káble na pripojenie do FC SAN, 
2x  min.8Gbe dual port FC kompatibilný adapter 

4ks LC/LC OM4 5m optické káble na pripojenie do FC SAN, 
2x  min.8Gbe dual port FC kompatibilný adapter 

Inštalácia : 
Inštalácia zariadenia do štandardného racku a pripojenie 
do infraštruktúry 

Inštalácia zariadenia do štandardného racku a pripojenie do 
infraštruktúry 

Záručná doba: 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 

Diskové pole - Typ 4 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  EMC Centera 



Architektúra : 

Diskové pole pre archivačné účely s 
možnosťou inštalácie do  štandardného 
19“ racku (max. 42U) s redundantným 
rozvodom napájania. Diskový systém musí 
byť postavený na zabudovanej architektúře 
Content addressed storage (uloženie 
objektov je závislé na ich obsahu). Nieje 
prípustná externá emulace této 
architektury SW nebo HW prostředky. 

Diskové pole pre archivačné účely s možnosťou inštalácie 
do  štandardného 19“ racku (max. 42U) s redundantným 
rozvodom napájania. Diskový systém postavený na 
zabudovanej architektúře Content addressed storage 
(uloženie objektov je závislé na ich obsahu). Nieje prípustná 
externá emulace této architektury SW nebo HW prostředky. 

Minimálna požadovaná celková čistá kapacita 
systému v prípade zrkadlenia nodov 

min. 29TB 29TB 

Minimální požadovaná rozširiteľnosť jedného 
fyzického sytému – čistá chránená uživateľská 
kapacita (nieje prípustná varianta prechodu na 
iný systém vyžadujúcí migráciu dát, zmenu 
nastavenia sieťovej vrstvy alebo výpadok 
dostupnosti dat) 

min. 500 TB 500 TB 

Ochrana archívnych dát: 

Diskový systém musí umožnit vynucení 
skartační lehoty pre ukládané dáta,  
Diskový systém musí umožnit definíciu 
skartačních lehôt podľa druhu ukládaného 
obsahu,  
Diskový systém musí umožnit definíciu 
skartačných lehôt ako na úrovni jedného 
ukladaného objektu, tak prostredníctvom 
definície tried dokumentov,  
Diskový systém musí umožniť elektronickú 
skartáciu 
Diskový systém musí umožniť natívne 
auditované zmazanie obsahu s dôkazom 
uloženým priamo na úložisku 
Diskový systém musí umožniť konfiguráciu 
východzej skartačnej lehote 

Diskový systém umožňuje vynucení skartační lehoty pre 
ukládané dáta,  
Diskový systém umožňuje definíciu skartačních lehôt podľa 
druhu ukládaného obsahu,  
Diskový systém umožňuje definíciu skartačných lehôt ako 
na úrovni jedného ukladaného objektu, tak 
prostredníctvom definície tried dokumentov,  
Diskový systém umožňuje elektronickú skartáciu 
Diskový systém umožňuje natívne auditované zmazanie 
obsahu s dôkazom uloženým priamo na úložisku 
Diskový systém umožňuje konfiguráciu východzej skartačnej 
lehote 
Diskový systém umožňuje nastavenie funkcionality pro ad-
hoc predĺženie skartačnej lehoty (napr. pri prebiehajúcom 
audite) 



Diskový systém musí umožňovať 
nastavenie funkcionality pro ad-hoc 
predĺženie skartačnej lehoty (napr. pri 
prebiehajúcom audite) 

Typ pripojenia: 
Minimálne 1GB Ethernet, s podporou 
protokolu TCP/IP 

1GB Ethernet, s podporou protokolu TCP/IP 

Podporované OS : 

Microsoft Windows 2003, 2008, Red Hat 
Enterprise Linux, SuSE Enterprise Linux, 
Citrix XEN / VMWare, IBM AIX, Solaris, HP-
UX 

Microsoft Windows 2003, 2008, Red Hat Enterprise Linux, 
SuSE Enterprise Linux, Citrix XEN / VMWare, IBM AIX, 
Solaris, HP-UX 

Správa diskového poľa : Grafické rozhranie a príkazový riadok Grafické rozhranie a príkazový riadok 

Redundantné komponenty : 
Radiče diskového pola, napájacie zdroje 
a ventilátory 

Radiče diskového pola, napájacie zdroje a ventilátory 

Hot-Plug komponenty : 
Radiče diskového pola, pevné disky, zdroje 
napájania 

Radiče diskového pola, pevné disky, zdroje napájania 

Garantovaná dostupnosť riešenia: 
min. 99,999 % (garantovaný ročný výpadok 
max. 5,26 minúty) 

99,999 % (garantovaný ročný výpadok max. 5,26 minúty) 

Inštalácia : 
Inštalácia zariadenia do štandardného 
racku a pripojenie do infraštruktúry 

Inštalácia zariadenia do štandardného racku a pripojenie do 
infraštruktúry 

Záručná doba: 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú 
zostavu, maximálna doba odozvy 4 hodiny 
od nahlásenia problému, garantovaná 
oprava do 12hodín od nahlásenia 
požiadavky,  v prípade dodávky SW, 4 roky 
podpory na updaty, upgrady na celý 
predmet dodávky SW. V prípade poruchy 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 



pamäťového media, pokazené média 
ostávajú v majetku obstarávateľa 

 

Externá disková polica - Typ 1     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  HP P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure 

Počet pevných diskov : min. 12 min. 12 

Typy podporovaných pevných 
diskov : 

6 Gb/s SAS/SATA 3,5“ Hot Plug 6 Gb/s SAS/SATA 3,5“ Hot Plug 

Požadovaný počet diskov : 6 x 2TB 6G SAS 7,2K 3,5“ HDD, 6ks 600 GB 15k rpm HDD 6 x 2TB 6G SAS 7,2K 3,5“ HDD, 6ks 600 GB 15k rpm HDD 

Možnosť ďalšieho rozšírenia : Možnosť kaskádovania zariadení 1+3 Možnosť kaskádovania zariadení 1+3 

Rozhranie zariadenia : 6Gb/s SAS 6Gb/s SAS 

Kompatibilné operačné systémy : 
Windows 2003, 2008  
Red Hat, SuSE Linux 
Solaris, Vmware ESX 

Windows 2003, 2008  
Red Hat, SuSE Linux 
Solaris, Vmware ESX 

Prevedenie : 2U s montážnym kitom do 19“ racku 2U s montážnym kitom do 19“ racku 

Redundantné komponenty : 
Za chodu vymeniteľné zdroje napájania a ventilátory, I/O 
moduly, pevné disky 

Za chodu vymeniteľné zdroje napájania a ventilátory, I/O 
moduly, pevné disky 

Inštalácia : 

Fabrická  HW  Inštalácia  diskovej police v racku s 
potebnou kabelažov na pripojenie min. 6X SAS kábel. 
Obstarávateľ požaduje inštalaciu a integráciu do 
prostredia.  

Fabrická  HW  Inštalácia  diskovej police v racku s potebnou 
kabelažov na pripojenie min. 6X SAS kábel. Obstarávateľ 
požaduje inštalaciu a integráciu do prostredia.  



Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 

Sieťový switch - Typ 1     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Catalyst4500E 

Typ sieťového switcha: 
modulárny chassis systém s voliteľným výkonom 
napájacích zdrojov 

modulárny chassis systém s voliteľným výkonom napájacích 
zdrojov 

Pozície pre sieťové rozhrania: 

minimálne 5 pozícií pre moduly sieťových rozhraní, t.j. 
iných ako sú centrálne procesorové moduly, minimálne 
ďalšie 2 pozície pre centrálne procesorové moduly, spolu 
chassis s 7 pozíciami, požiadavka na centrálny procesorový 
modul, voliteľne možnosť rozšíriť o 2. Centrálny 
procesorový modul s možnosťou aktualizácie 
programového vybavenia počas prevádzky prepínača a 
možnosťou prepnutia medzi primárnym a redundantným 
centrálnym procesorom bez prerušenia resp. s 
minimálnym dopadom na  smerovanie prevádzky, 
možnosť výmeny modulov počas prevádzky prepínača  

5 pozícií pre moduly sieťových rozhraní, t.j. iných ako sú 
centrálne procesorové moduly, minimálne ďalšie 2 pozície 
pre centrálne procesorové moduly, spolu chassis s 7 
pozíciami, požiadavka na centrálny procesorový modul, 
voliteľne možnosť rozšíriť o 2. Centrálny procesorový modul 
s možnosťou aktualizácie programového vybavenia počas 
prevádzky prepínača a možnosťou prepnutia medzi 
primárnym a redundantným centrálnym procesorom bez 
prerušenia resp. s minimálnym dopadom na  smerovanie 
prevádzky, možnosť výmeny modulov počas prevádzky 
prepínača  

Minimálny počet sieťových 
rozhraní 

minimálne 48 portov 10/100/1000 BaseT  a zároveň 
minimálne 24 portov 1000 BaseX (SFP) 

48 portov 10/100/1000 BaseT  a zároveň 24 portov 1000 
BaseX (SFP) 



Požadovaný prepinací výkon 
centrálneho procesorového 
modulu: 

- centrálny procesorový modul musí disponovať 
centralizovanou prepínacou kapacitou minimálne 848 
Gbps 
- centrálny procesorový modul musí poskytovať prepínaciu 
kapacitu až 48Gbps  pre každý zásuvný modul bez 
degradácie výkonu v závislosti od typu modulu so spätnou 
kompatibilitou pre moduly s priepustnosťami 6Gbps 
a 24Gbps  
- Centrálny procesorový modul musí podporovať 4 x 10 
Gbps wire-speed porty typu SFP+ (Úprava režimu týchto 
SFP+ portov musí poskytovať možnosť pripojenia 
optického média s využitím modulu SFP) 
- Centrálny procesorový modul musí podporovať IPv6 v 
hardvéri, rovnako tak musí podporovať MLD Snooping pre 
IPv6 a uRPFv6 Strict Mode v hárdveri 

- centrálny procesorový modul musí disponovať 
centralizovanou prepínacou kapacitou minimálne 848 Gbps 
- centrálny procesorový modul musí poskytovať prepínaciu 
kapacitu až 48Gbps  pre každý zásuvný modul bez 
degradácie výkonu v závislosti od typu modulu so spätnou 
kompatibilitou pre moduly s priepustnosťami 6Gbps 
a 24Gbps  
- Centrálny procesorový modul musí podporovať 4 x 10 
Gbps wire-speed porty typu SFP+ (Úprava režimu týchto 
SFP+ portov musí poskytovať možnosť pripojenia optického 
média s využitím modulu SFP) 
- Centrálny procesorový modul musí podporovať IPv6 v 
hardvéri, rovnako tak musí podporovať MLD Snooping pre 
IPv6 a uRPFv6 Strict Mode v hárdveri 

Priepustnosť centrálneho 
procesorového modulu 

minimálne 250 Mpps pre IPv4 resp. 120 Mpps pre IPv6. 250 Mpps pre IPv4 resp. 125 Mpps pre IPv6. 

Počet podporovaných 
smerovacích záznamov 

minimálne 256 000 pre IPv4, resp. 128 000 pre IPv6 256 000 pre IPv4, resp. 128 000 pre IPv6 

Počet podporovaných 
QoS/security záznamov 

minimálne 128 000, ďalej 12 000  DHCP Snooping 
záznamov, 55 000 MAC adries, 4000 aktívnych VLAN a tiež 
4000 SVI interfaceov.  

128 000, ďalej 12 000  DHCP Snooping záznamov, 55 000 
MAC adries, 4096 aktívnych VLAN a tiež 4096 SVI 
interfaceov.  



Požadované minimálne SW 
vybavenie pre L2 služby: 

- podpora 802.1D Spanning Tree s 
rozšíreniami  umožňujúcimi rýchlu konvergenciu  
- možnosť použitia separátnej inštancie Spanning Tree pre 
každú VLAN 
- podpora Multiple Instance Spanning Tree podľa 802.1s a 
Rapid Spanning Tree podľa 802.1w  
- možnosť použitia separátnej inštancie Rapid Spanning 
Tree pre každú VLAN  
- podpora mechanizmu pre garanciu voľby Spanning-Tree 
Root bridge  
- podpora protokolu pre automatickú konfiguráciu VLAN 
sietí  
- podpora 802.1Q VLAN a 802.1p class-of-service  
- podpora funkcie Unidirectional Link Detection (UDLD)  
- možnosť agregácie viacerých FE alebo GE spojení do 
jednej logickej linky  

- podpora 802.1D Spanning Tree s 
rozšíreniami  umožňujúcimi rýchlu konvergenciu  
- možnosť použitia separátnej inštancie Spanning Tree pre 
každú VLAN 
- podpora Multiple Instance Spanning Tree podľa 802.1s a 
Rapid Spanning Tree podľa 802.1w  
- možnosť použitia separátnej inštancie Rapid Spanning 
Tree pre každú VLAN  
- podpora mechanizmu pre garanciu voľby Spanning-Tree 
Root bridge  
- podpora protokolu pre automatickú konfiguráciu VLAN 
sietí  
- podpora 802.1Q VLAN a 802.1p class-of-service  
- podpora funkcie Unidirectional Link Detection (UDLD)  
- možnosť agregácie viacerých FE alebo GE spojení do jednej 
logickej linky  

Požadované minimálne SW 
vybavenie pre L3 služby: 

- možnosť definície statických ciest do smerovacej tabuľky  
- podpora smerovacieho protokolu RIPv1, RIPv2, OSPF 
- podpora smerovania medzi VLAN-mi  
- podpora protokolu pre zabezpečenie redundancie 
default gateway pre pripojené koncové stanice  

- možnosť definície statických ciest do smerovacej tabuľky  
- podpora smerovacieho protokolu RIPv1, RIPv2, OSPF 
- podpora smerovania medzi VLAN-mi  
- podpora protokolu pre zabezpečenie redundancie default 
gateway pre pripojené koncové stanice  



Minimálne požiadavky na 
bezpečnosť 

- možnosť filtrácie prevádzky na báze L3/L4 informácií bez 
ovplyvnenia výkonu prepínača 
- podpora autentikácie užívateľov na jednotlivých portoch 
podľa 802.1x  
- podpora mechanizmov na garanciu konzistencie 
mapovania MAC adries a IP adries pridelených 
prostredníctvom DHCP  
- podpora autentifikácie prístupu k administračnému 
rozhraniu prepínača (TACACS+, RADIUS) 
- prídavné mechanizmy bezpečnosti v podobe URPF – 
Unicast Reverse Path Forwarding realizované hárdvérovo 
- podpora protokolov SSHv1 a SSHv2 
- podpora ACL (access control list) zoznamov aplikovaných 
na VLAN, na fyzický port  

- možnosť filtrácie prevádzky na báze L3/L4 informácií bez 
ovplyvnenia výkonu prepínača 
- podpora autentikácie užívateľov na jednotlivých portoch 
podľa 802.1x  
- podpora mechanizmov na garanciu konzistencie 
mapovania MAC adries a IP adries pridelených 
prostredníctvom DHCP  
- podpora autentifikácie prístupu k administračnému 
rozhraniu prepínača (TACACS+, RADIUS) 
- prídavné mechanizmy bezpečnosti v podobe URPF – 
Unicast Reverse Path Forwarding realizované hárdvérovo 
- podpora protokolov SSHv1 a SSHv2 
- podpora ACL (access control list) zoznamov aplikovaných 
na VLAN, na fyzický port  

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW.  

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. 

 

Sieťový switch - Typ 2     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :  - - - - -  Catalyst 2960S  

Počet kusov: 1ks 1ks 

Typ sieťového switcha: Manažovateľný Layer 2 prepínač Manažovateľný Layer 2 prepínač 

Minimálny počet sieťových 
rozhraní 

minimálne 48 fixné GigabitEthernet metalickými porty 
s RJ-45 konektormi a zároveň 4 x SFP uplink porty s 
voliteľným médiom (metalický, optický multimód alebo 
singlemód) 

48 fixné GigabitEthernet metalickými porty s RJ-45 
konektormi a zároveň 4 x SFP uplink porty s voliteľným 
médiom (metalický, optický multimód alebo singlemód) 



Požadovaný prepinací výkon 
centrálneho procesorového 
modulu: 

prepínacia kapacita minimálne 176 Gbps (full-duplex 
kapacita), s priepustnosťou minimálne 77 mpps 

prepínacia kapacita minimálne 176 Gbps (full-duplex 
kapacita), s priepustnosťou 88 mpps 

Minimálny počet VLAN a VLAN ID minimálne 255 x VLAN a zároveň  4000 x VLAN ID 255 x VLAN a zároveň  4000 x VLAN ID 

Minimálny počet MAC adries Minimálne počet 7500 8000 

Minimálny počet IGMP skupín Minimálne 250 250 

Minimálna RAM a Flash pamäť 
pre uloženie konfigurácií 

minimálne 128MB RAM a zároveň 64MB Flash pamäť 128MB RAM a zároveň 64MB Flash pamäť 

Správa sieťového prepínača 
Manažment cez nástroj s grafickým rozhraním, alebo cez 
príkazový riadok, vrátane šifrovaného spojenia SSH. 

Manažment cez nástroj s grafickým rozhraním, alebo cez 
príkazový riadok, vrátane šifrovaného spojenia SSH. 

Podpora štandartov 

minimálne IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 
802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, 
IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1AB (LLDP), IEEE 
802.3ad 

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS 
Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, 
IEEE 802.1x, IEEE 802.1AB (LLDP), IEEE 802.3ad 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW.  

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. 

 

Sieťový switch - Typ 3     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :   HP 7510 Switch Chassis 

Typ sieťového switcha: Menežovateľný modulárny L3 prepínač Menežovateľný modulárny L3 prepínač 

Celkovy počet slotov 12 12 

Počet slotov pre riadiace moduly 2 2 

Počet I/O slotov  10 10 

Počet 10GbE portov Min. 80 84 

Počet portov SFP Min. 470 480 



Počet portov 10/100/1000 
Ethernet Min. 470 480 

Interface moduly možnosť osadenia FW, VPN, LB,  WiFi controller,IPS možnosť osadenia FW, VPN, LB,  WiFi controller,IPS 

Throughput Min.  700 Mpps 714 Mpps 

Switching capacity Min.  1100 Gbps 1152 Gbps 

MAC adress table Min.  512000 512000 

Routing table Min.  256000 256000 

Virtualizácia 

- Podpora virtuálneho chassis (pokročilý stacking) so 
single-IP managementom, min. 2 zariadenia vo virtuálnom 
chassis  
- Podpora virtuálneho chassis (pokročilý stacking) pre L2 
funkcie (linková agregácia cez členov, Spanning Tree 
apod.) 
- Podpora virtuálneho chassis (pokročilý stacking)pre L3 
funkcie (virtuálny routing engine, jeden peer s podporou 
statických ciest, RIP, OSPF, BGP aj multicast routingu) 
- Možnosť prepojenia jednotlivých prvkov v rámci 
virtuálneho chassis (pokročilý stacking) na väčšie 
vzdialenosti (napr. medzi miestnosťami) 

- Podpora virtuálneho chassis (pokročilý stacking) so single-
IP managementom, min. 2 zariadenia vo virtuálnom chassis  
- Podpora virtuálneho chassis (pokročilý stacking) pre L2 
funkcie (linková agregácia cez členov, Spanning Tree apod.) 
- Podpora virtuálneho chassis (pokročilý stacking)pre L3 
funkcie (virtuálny routing engine, jeden peer s podporou 
statických ciest, RIP, OSPF, BGP aj multicast routingu) 
- Možnosť prepojenia jednotlivých prvkov v rámci 
virtuálneho chassis (pokročilý stacking) na väčšie 
vzdialenosti (napr. medzi miestnosťami) 

Protokoly 
MSTP, root guard, bpdu guard, Q-in-Q, LLDP podľa 
802.1ab vrátane rozšírenia o LLDP-MED,  

MSTP, root guard, bpdu guard, Q-in-Q, LLDP podľa 802.1ab 
vrátane rozšírenia o LLDP-MED,  

Linková agregácia 
Podpora link agregácie podľa 802.3ad a podpora 
manuálnej link agregácie, 13 agregačných skupín s až 8 
portov v link agregácii 

Podpora link agregácie podľa 802.3ad a podpora manuálnej 
link agregácie, 13 agregačných skupín s až 8 portov v link 
agregácii 

Multicast IGMP Snooping v1,v2,v3, min 256 mcast skupin IGMP Snooping v1,v2,v3, min 256 mcast skupin 

QoS 

- Podpora riadenia šírky pásma na port (Line-rate) a 
aplikácii (CAR) na vstupe a výstupe z portu s krokom o 
minimálnej veľkosti 64kbit 
- Podpora preznačkovania 802.1p a DSCP priorít 
- Možnosť voľby mechanizmu pre obsluhu výstupných 
front minimálne na úrovni Strict Priority, Weighted Fair 
Queuing a Weighted Deficit  Round Robin (SP, WRP, WFQ) 

- Podpora riadenia šírky pásma na port (Line-rate) a aplikácii 
(CAR) na vstupe a výstupe z portu s krokom o minimálnej 
veľkosti 64kbit 
- Podpora preznačkovania 802.1p a DSCP priorít 
- Možnosť voľby mechanizmu pre obsluhu výstupných front 
minimálne na úrovni Strict Priority, Weighted Fair Queuing 
a Weighted Deficit  Round Robin (SP, WRP, WFQ) 



Bezpečnosť 

- Podpora vytvárania ACL a klasifikácie tokov na Layer2-
Layer4 minimálne na úrovni zdrojová/cielová MAC adresa, 
zdrojová/cielová IPv4/v6 adresa, číslo 
zdrojového/cielového portu, protokol, číslo VLAN 
- Podpora preznačkovávania 802.1p a DSCP priorít 
- Podpora časových úsekov pre aplikáciu pravidiel 
- Podpora ochrany proti zahlteniu broadcastami, 
multicastami a neznámými unicastami nastaviteľná na 
percentuálnej rýchlosti porta a množstva paketov za 
sekundu 
- Podpora RADIUS a TACACS overovania ako pre LAN 
hostov, tak pre management systému 
- Podpora overovania 802.1X, minimálne 1024 overených 
uživateľov na systém 
- Podpora overovania MAC adries, minimálne 1024 
overených MAC adries na systém 
- Podpora Web Based RADIUS authentication 
- Podpora zaraďovania do VLAN a pridelenie QoS a 
prístupových filtrov na základe 802.1X overenia 
- Podpora Private VLAN, Port Security, spojenie overenia 
MAC adresy a 802.1X pre multiple host mode na jednom 
porte 
- Podpora Guest VLAN, Captive portálu, DHCP client, DHCP 
server, DHCP snooping,  DHCP Snooping option 82, 
DoS/DDoS ochrany CPU systému 

- Podpora vytvárania ACL a klasifikácie tokov na Layer2-
Layer4 minimálne na úrovni zdrojová/cielová MAC adresa, 
zdrojová/cielová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cielového 
portu, protokol, číslo VLAN 
- Podpora preznačkovávania 802.1p a DSCP priorít 
- Podpora časových úsekov pre aplikáciu pravidiel 
- Podpora ochrany proti zahlteniu broadcastami, 
multicastami a neznámými unicastami nastaviteľná na 
percentuálnej rýchlosti porta a množstva paketov za 
sekundu 
- Podpora RADIUS a TACACS overovania ako pre LAN 
hostov, tak pre management systému 
- Podpora overovania 802.1X, minimálne 1024 overených 
uživateľov na systém 
- Podpora overovania MAC adries, minimálne 1024 
overených MAC adries na systém 
- Podpora Web Based RADIUS authentication 
- Podpora zaraďovania do VLAN a pridelenie QoS a 
prístupových filtrov na základe 802.1X overenia 
- Podpora Private VLAN, Port Security, spojenie overenia 
MAC adresy a 802.1X pre multiple host mode na jednom 
porte 
- Podpora Guest VLAN, Captive portálu, DHCP client, DHCP 
server, DHCP snooping,  DHCP Snooping option 82, 
DoS/DDoS ochrany CPU systému 



Management 

- Podpora Virtual Cable Testovania a Diagnostiky optických 
transceiverov 
- Zabezpečený management prepínača - SSH, SSL, SMNPv3 
- Podpora Syslog a LogHost 
- Podpora IPv6 managementu 
- Hierarchický management 
- Podpora Ping, Traceroute, Multicast Traceroute 
- Pokročilý Debug pre všetky funkcie prepínača 
- Podpora alarmov pre teplotu a výpadok ventilátorov 
- Veľkosť Flash pre minimálne 3 obrazy operačného 
systému 
- Podpora zrkadlenia skupín portov 
- Podpora zrkadlenia prevádzky na základe prístupového 
filtra 
- Podpora vzdialeného zrkadlenia RSPAN 

- Podpora Virtual Cable Testovania a Diagnostiky optických 
transceiverov 
- Zabezpečený management prepínača - SSH, SSL, SMNPv3 
- Podpora Syslog a LogHost 
- Podpora IPv6 managementu 
- Hierarchický management 
- Podpora Ping, Traceroute, Multicast Traceroute 
- Pokročilý Debug pre všetky funkcie prepínača 
- Podpora alarmov pre teplotu a výpadok ventilátorov 
- Veľkosť Flash pre minimálne 3 obrazy operačného systému 
- Podpora zrkadlenia skupín portov 
- Podpora zrkadlenia prevádzky na základe prístupového 
filtra 
- Podpora vzdialeného zrkadlenia RSPAN 

Zaradenie do VLAN podľa: portu/MAC/Ipsubnet podľa: portu/MAC/Ipsubnet 

Napájanie 
Redundantné napájanie, za chodu vymeniteľné, 
redundancia 1+1 

Redundantné napájanie, za chodu vymeniteľné, 
redundancia 1+1 

Umiestnenie v RACK-u Maximálna výška aj s napájaním  16U Maximálna výška aj s napájaním  16U 

Napájanie  120/240 VAC alebo -48V / -60V 120/240 VAC alebo -48V / -60V 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 
 
 
 
 
 
Sieťový switch - Typ 4     



      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :   Cisco 2901 

Typ sieťového switcha: Sieťový smerovač s funkcionalitou VPN a firewall Sieťový smerovač s funkcionalitou VPN a firewall 

Minimálny počet sieťových 
rozhraní 

2 integrované 10/100/1000 porty 2 integrované 10/100/1000 porty 

Počet slotov na rozširovacie karty 4 sloty na vysokorýchlostné WAN rozširovacie karty 4 sloty na vysokorýchlostné WAN rozširovacie karty 

Minimálna priepustnosť 
sieťového zariadenia: 

Priepustnosť do 75Mbps s aktiváciou konkurentných 
služieb 

Priepustnosť do 75Mbps s aktiváciou konkurentných služieb 

Podpora protokolov: 

minimálne IPv4, IPv6, Static Routes, Open Shortest Path 
First (OSPF), Border Gateway Protocol (BGP), Intermediate 
System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet 
Group Management Protocol (IGMPv3) Bidirectional PIM, 
IPSec, Generic Routing Encapsulation (GRE) 802.3ah 

IPv4, IPv6, Static Routes, Open Shortest Path First (OSPF), 
Border Gateway Protocol (BGP), Intermediate System-to-
Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group 
Management Protocol (IGMPv3) Bidirectional PIM, IPSec, 
Generic Routing Encapsulation (GRE) 802.3ah 

Bezpečnosť:  minimálne L2 and L3 VPN, firewall L2 and L3 VPN, firewall 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW.  

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. 

 
 

Sieťový switch - Typ 5     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :   Palo Alto PA 5060 

Typ bezpečnostného zariadenia: next generation firewall next generation firewall 

Minimálny počet sieťových 
rozhraní 

 min 12x 10/100/1000, 8x SFP, 4x SFP+, dedikovaný 
manažment, konzolový port 

12x 10/100/1000, 8x SFP, 4x SFP+, dedikovaný manažment, 
konzolový port 



Požadovaná priepustnost 
firewallu: 

minimálne 20 Gbps 20 Gbps 

Požadovaná priepustnost 
firewallu pri aktývnej treat 
prevention: 

minimálne 10 Gbps 10 Gbps 

Minimálny počet nových spojení 
za sekundu 

minimálne 120 000 120 000 

Minimálna IPSec VPN 
priepustnosť 

minimálne 4 Gbps 4 Gbps 

Minimálny počet spojení minimálne 4 000 000 4 000 000 

Minimálny počet IPSec VPN 
tunelov 

minimálne 8 000 8 000 

Minimálny počet SSL VPN 
súčasných používateľov 

minimálne 20 000 20 000 

Požiadavky na ochranu pred 
hrozbami 

minimálne URL filtrácia a ochrana aplikácii a operačných 
systémov pred známymi zraniteľnosťami, vírusmi (vrátane 
tých ktoré sú vložené do HTML, Java Script, PDF), spyware, 
červami.  

URL filtrácia a ochrana aplikácii a operačných systémov 
pred známymi zraniteľnosťami, vírusmi (vrátane tých ktoré 
sú vložené do HTML, Java Script, PDF), spyware, červami.  

Podpora VLAN minimálne 2048 logických interfejsov  2048 logických interfejsov  

Minimálny počet virtuálnych 
smerovačov 

minimálne 225 225 

Minimálny počet bezpečnostných 
zón 

minimálne 900 900 

Minimálny počet bezpečnostných 
pravidiel 

minimálne 40 000 40 000 

Minimálne požadované 
certifikácie 

NEBS Level 3, Common Criteria EAL2, FIPS level 2, ICSA, 
UCAPL 

NEBS Level 3, Common Criteria EAL2, FIPS level 2, ICSA, 
UCAPL 

Podpora smerovacích štandartov 
minimálne OSPF, RIP, BGP, Static, Policy-based forwarding, 
PPPoE, Multicast: PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2, v3 

OSPF, RIP, BGP, Static, Policy-based forwarding, PPPoE, 
Multicast: PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2, v3 

Podpora IPV4, IPV6 L2, L3, tap, transparent mode L2, L3, tap, transparent mode 

Minimálny veľkosť MAC tabuľky minimálne 16K 32K 



Správa zariadenia a reporting 

grafické rozhranie 
príkazový riadok vrátane šifrovaného spojenia SSH 
Podpora syslog, Netflow v9 a SNMP v2/v3 
XML-base API 
plne prispôsobitelný reporting  

grafické rozhranie 
príkazový riadok vrátane šifrovaného spojenia SSH 
Podpora syslog, Netflow v9 a SNMP v2/v3 
XML-base API 
plne prispôsobitelný reporting  

Podpora štandartov 
 802.1q,  802.3ad, IKE v1, 3DES (128bit, 192bit, 256bit), 
MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 

 802.1q,  802.3ad, IKE v1, 3DES (128bit, 192bit, 256bit), 
MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 

Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 

Sieťový switch - Typ 6     

      

Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia :   Palo Alto PA 3050 

Typ bezpečnostného zariadenia: next generation firewall next generation firewall 

Minimálny počet sieťových 
rozhraní 

minimálne 12x 10/100/1000, 8x SFP, dedikovaný 
manažment 

12x 10/100/1000, 8x SFP, dedikovaný manažment 

Požadovaná priepustnost 
firewallu: 

minimálne 4 Gbps 4 Gbps 

Požadovaná priepustnost 
firewallu pri aktývnej  prevencie 
hrozieb: 

minimálne 2 Gbps 2 Gbps 

Minimálny počet nových spojení 
za sekundu 

minimálne 50 000 50 000 

Minimálna IPSec VPN 
priepustnosť 

minimálne 500 Mbps 500 Mbps 



Minimálny počet spojení minimálne 500 000 500 000 

Minimálny počet IPSec VPN 
tunelov 

minimálne 2 000 2 000 

Minimálny počet SSL VPN 
súčasných používateľov 

minimálne 2 000 2 000 

Požiadavky na ochranu pred 
hrozbami 

minimálne URL filtrácia a ochrana aplikácii a operačných 
systémov pred známymi zraniteľnosťami, vírusmi (vrátane 
tých ktoré sú vložené do HTML, Java Script, PDF), spyware, 
červami.  

URL filtrácia a ochrana aplikácii a operačných systémov 
pred známymi zraniteľnosťami, vírusmi (vrátane tých ktoré 
sú vložené do HTML, Java Script, PDF), spyware, červami.  

Podpora VLAN a 802.1q  minimálne 2048 logických interfejsov  2048 logických interfejsov  

Minimálny počet virtuálnych 
smerovačov 

minimálne 10 10 

Minimálny počet bezpečnostných 
zón 

minimálne 40 40 

Minimálny počet bezpečnostných 
pravidiel 

minimálne 5000 5000 

Minimálne požadovaná 
certifikácia 

minimálne ICSA ICSA 

Podpora smerovacích štandartov 
minimálne OSPF, RIP, BGP, Static, Policy-based forwarding, 
PPPoE, Multicast: PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2, v3 

OSPF, RIP, BGP, Static, Policy-based forwarding, PPPoE, 
Multicast: PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2, v3 

Podpora IPV4, IPV6 L2, L3, tap, transparent mode L2, L3, tap, transparent mode 

Minimálny veľkosť MAC tabuľky minimálne 2,5K 2,5K 

Správa zariadenia a reporting 

grafické rozhranie 
príkazový riadok vrátane šifrovaného spojenia SSH 
Podpora syslog, Netflow v9 a SNMP v2/v3 
XML-base API 
plne prispôsobitelný reporting  

grafické rozhranie 
príkazový riadok vrátane šifrovaného spojenia SSH 
Podpora syslog, Netflow v9 a SNMP v2/v3 
XML-base API 
plne prispôsobitelný reporting  

Podpora štandartov 
 802.1q,  802.3ad, IKE v1, 3DES (128bit, 192bit, 256bit), 
MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 

 802.1q,  802.3ad, IKE v1, 3DES (128bit, 192bit, 256bit), 
MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 



Záruka : 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

4 rokov záruka u obstarávateľa na celú zostavu, maximálna 
doba odozvy 4 hodiny od nahlásenia problému, 
garantovaná oprava do 12hodín od nahlásenia požiadavky,  
v prípade dodávky SW, 4 roky podpory na updaty, upgrady 
na celý predmet dodávky SW. V prípade poruchy 
pamäťového media, pokazené média ostávajú v majetku 
obstarávateľa 

 

Skartovač dokumentov Typ 1 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

skartovač HSM 411.2 C 

Automatický štart / stop: 
Áno, ( aj v prípade preplnenia alebo otvorených dverí 
odpadového koša) 

Áno, ( aj v prípade preplnenia alebo otvorených dverí 
odpadového koša) 

Šírka rezu: Max. 3,9 x 50 mm 3,9 x 50 

Vstupná šírka: 400 mm 400 mm 

Stupeň utajenia: 3 ( podľa DIN 32757-1) 3 ( podľa DIN 32757-1) 

Počet listov na cyklus: Min. 35 listov ( A4 / 80g ) 35 listov ( A4 / 80g ) 

Rýchlosť skartovania: Min. 110 mm/s 110 mm/s 

Kapacita zásobníka: 140 litrov 146 litrov 

Ostatné: 

Pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie, 
skartácia papiera, spiniek, kreditných kariet, tvrdené ocelové 
rezacie nože, automatický spätný chod v prípade zaseknutia 
papiera, vysúvateľný odpadový kôš, 

Pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie, 
skartácia papiera, spiniek, kreditných kariet, tvrdené 
ocelové rezacie nože, automatický spätný chod v prípade 
zaseknutia papiera, vysúvateľný odpadový kôš, 

Záruka: 24 mesiacov 24 mesiacov 

Certifikát o zhode: Vyžaduje sa Predložené v dokladovej časti ponuky 

 

Skartovač dokumentov Typ 2 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 



Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

skartovač HSM 225.2 C 

Automatický štart / stop: 
Áno, ( aj v prípade preplnenia alebo otvorených dverí 
odpadového koša) 

Áno, ( aj v prípade preplnenia alebo otvorených dverí 
odpadového koša) 

Šírka rezu: Max. 1,9 x 15 mm 1,9 x 15 mm 

Vstupná šírka: 300 mm 300 mm 

Stupeň utajenia: 4 ( podľa DIN 32757-1) 4 ( podľa DIN 32757-1) 

Počet listov na cyklus: Min. 14 listov ( A4 / 80 g ) 14 listov ( A4 / 80 g ) 

Rýchlosť skartovania: 135 mm/s 135 mm/s 

Kapacita zásobníka: 120 litrov 120 litrov 

Ostatné: 

Pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie, 
skartácia papiera, spiniek, kreditných kariet, tvrdené ocelové 
rezacie nože, automatický spätný chod v prípade zaseknutia 
papiera, vysúvateľný odpadový kôš, 

Pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie, 
skartácia papiera, spiniek, kreditných kariet, tvrdené 
ocelové rezacie nože, automatický spätný chod v prípade 
zaseknutia papiera, vysúvateľný odpadový kôš, 

Záruka: 24 mesiacov 24 mesiacov 

Certifikát o zhode: Vyžaduje sa Predložené v dokladovej časti ponuky 

 
 
 
Skartovač dokumentov Typ 3 

  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia 
:  - - - - -  

skartovač HSM 105.3 

Automatický štart / stop: 
Áno, ( aj v prípade preplnenia alebo otvorených dverí 
odpadového koša) 

Áno, ( aj v prípade preplnenia alebo otvorených dverí 
odpadového koša) 

Šírka rezu: Max. 3,9 mm 3,9 mm 

Vstupná šírka: 240 mm 240 mm 

Stupeň utajenia: 2 ( podľa DIN 32757-1) 2 ( podľa DIN 32757-1) 

Počet listov na cyklus: Min. 15 listov ( A4 / 80 g ) 15 listov ( A4 / 80 g ) 

Rýchlosť skartovania: 80 mm/s 80 mm/s 



Kapacita zásobníka: 30 litrov 33 litrov 

Ostatné: 

Pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie, 
skartácia papiera, spiniek, kreditných kariet, tvrdené ocelové 
rezacie nože, automatický spätný chod v prípade zaseknutia 
papiera, vysúvateľný odpadový kôš, 

Pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie, 
skartácia papiera, spiniek, kreditných kariet, tvrdené 
ocelové rezacie nože, automatický spätný chod v prípade 
zaseknutia papiera, vysúvateľný odpadový kôš, 

Záruka: 24 mesiacov 24 mesiacov 

Certifikát o zhode: Vyžaduje sa Predložené v dokladovej časti ponuky 

 
Prenosný dataprojektor s IR 
modulom : 

  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Názov ponúkaného zariadenia : 
 - - - - -  

Interaktívna súprava Vivitek D551 + Hi-
Vista 

Technológia: DLP DLP 

Rozlíšenie : natívne min. XGA natívne XGA 

Kontrast:  minimálne 15 000 : 1 15 000 : 1 

Svietivosť:  minimálne 3000 ANSI 3000 ANSI 

Živostnosť lampy: minimálne 6000 Eco hodín 6000 Eco hodín 

Hmotnosť:  maximálne 2,8 kg pre kompletné zariadenie 2,8 kg pre kompletné zariadenie 

Pripojiteľnosť: 3xVGA, 1xS-Video, 1xComposite RGB, 1x 
Audio-in&out, 1xUSB 

3xVGA, 1xS-Video, 1xComposite RGB, 1x 
Audio-in&out, 1xUSB 

Záruka : 4 roky v mieste inštalácie  4 roky v mieste inštalácie  

Funkcie : Multimediálny dataprojektor 
s príslušenstvom s funkciou interaktívnej 
tabule, ktorý je možné použiť ako 
interaktívny projekčný systém, založený na 
infračervenej technológii pre projekčnú 
plochu s uhlopriečkou až do 150 palcov. 

Multimediálny dataprojektor 
s príslušenstvom s funkciou interaktívnej 
tabule, ktorý je možné použiť ako 
interaktívny projekčný systém, založený na 
infračervenej technológii pre projekčnú 
plochu s uhlopriečkou až do 150 palcov. 



Príslušenstvo : 

interaktívny modul, interaktívne pero, 
interaktívne ukazovadlo, dátový kábel, VGA 
kábel, diaľkové ovládanie s batériami, 
inštalačné CD 

interaktívny modul, interaktívne pero, 
interaktívne ukazovadlo, dátový kábel, 
VGA kábel, diaľkové ovládanie s batériami, 
inštalačné CD 

Vyhlásenie o zhode : Vyžaduje sa Vyžaduje sa 

 

Spotrebný materiál 
  

   Parameter : Minimálne požadované parametre : Návrh plnenia uchádzača : 

Toner pre - MFZ Farba A3 Typ 1 / Black  Min. 45 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19752 ) Toner Minolta TN-711K 

Toner pre - MFZ Farba A3 Typ 1 /Cyan Min. 30 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TN-711C 

Toner pre - MFZ Farba A3 Typ 1 / Yellow Min. 30 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TN-711Y 

Toner pre - MFZ Farba A3 Typ 1 / Magenta Min. 30 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TN-711M 

Toner pre - MFZ Farba A3 Typ 2 / Black Min. 25 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19752 ) Toner Minolta TN-512K 

Toner pre - MFZ Farba A3 Typ 2 /Cyan Min. 25 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TN-512C 

Toner pre - MFZ Farba A3 Typ 2 / Yellow Min. 25 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TN-512Y 

Toner pre - MFZ Farba A3 Typ 2 / Magenta Min. 25 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TN-512M 

Toner pre - MFZ Farba A4 Typ 1 / Black Min. 6 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19752 ) Toner Minolta TNP-22K 

Toner pre - MFZ Farba A4 Typ 1 /Cyan Min. 6 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TNP-22C 

Toner pre - MFZ Farba A4 Typ 1 / Yellow Min. 6 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TNP-22Y 

Toner pre - MFZ Farba A4 Typ 1 / Magenta Min. 6 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TNP-22M 

Toner pre - MFZ ČB A3 Typ 1 : Min. 35 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19752 ) Toner Minolta TN-618 

Toner pre - MFZ ČB A4 Typ 1 : Min. 24 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19752 ) Toner HP CE390X 

Toner pre - tlačiareň Farba A4 Typ 1 / Black Min. 6 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19752 ) Toner Minolta TNP-22K 

Toner pre - tlačiareň Farba A4 Typ 1 / Cyan Min. 6 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TNP-22C 

Toner pre - tlačiareň Farba A4 Typ 1 / Yellow Min. 6 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TNP-22Y 

Toner pre - tlačiareň Farba A4 Typ 1 / Magenta Min. 6 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner Minolta TNP-22M 

Toner pre - tlačiareň Farba A4 Typ 2 / Black Min. 17 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19752 ) Toner HP CE260X 



Toner pre - tlačiareň Farba A4 Typ 2 / Cyan Min. 10 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner HP CE261A 

Toner pre - tlačiareň Farba A4 Typ 2 / Yellow Min. 10 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner HP CE262A 

Toner pre - tlačiareň Farba A4 Typ 2 / Magenta Min. 10 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19798 ) Toner HP CE263A 

Toner pre - tlačiareň ČB A4 Typ 1  Min. 8 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19752 ) Toner Minolta TNP-36 

Toner pre - tlačiareň ČB A4 Typ 2  Min. 24 000 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC19752 ) Toner HP CE390X  

Toner pre - tlačiareň prenosná  / Black  Min. 400 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC24711 ) 
Atramentová kazeta HP 
337 

Toner pre - tlačiareň prenosná / Color  Min. 500 strán - pri 5% pokrytí ( ISO/IEC24711 ) 
Atramentová kazeta HP 
344 

   * všetky ponúkané náplne do tlačiarní sú originálne, vyrobené výrobcom tlačiarní  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


