
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

Predmet zákazky: Kancelárske monitory – 75 Ks 
 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Monitor (75 Ks) 
 

A. Predmet zákazky zahŕňa: 
 
Obstarávateľ požaduje v rámci predmetnej zákazky dodanie nasledovných druhov tovaru: 
 
 Zoznam položiek: 

 Monitor (75 Ks) 
 
Položka č.1:  Monitor – 75 Ks 

- zadaniu vyhovuje model „HP E27 G4“ výrobcu „Hewlett-Packard“ zostavenie 
9VG71AA 

 
Technické vlastnosti: 
 Prevedenie: 
  Farba zadného krytu: Čierna 
  Farba podstavca: Strieborná 
 
 Displej: 
  Veľkosť: 27,0“ (68,6 cm) 
  Rozlíšenie: FHD 1920c1080 px 
  Pomer strán: 16:9 
  Povrch: Matný 
  Technológia: IPS 
  Typ: LCD 
  Podsvietenie: LED 
 
 Parametre displeja: 
  Kontrast (typický): 1000:1 
  Kontrast (dynamický): 5 000 000:1 
  Jas: 250 cd/m2 
  Odozva: 5 ms 
  Frekvencia: 30-80/50-60 Hz 
  Pozorovacie uhly – horizontálny / vertikálny: 178° / 178° 
 
 Vlastnosti a technológie: 
  Low Blue Light: Áno 
  Flicker-Free: Áno 
 
 Porty: 
  USB 3.2: 4 x 
  VGA vstup: 1 x 
  HDMI: 1 x (verzia 1.4) 
  DisplayPort: 1 x (verzia 1.2) 
 
 Adaptér a spotreba: 
  Spotreba (typická): 22,0 W 
  Sporeba (max): 53,0 W 
  Spotreba (pohotovostný režim): 0,50 W 
 

Rozmery a hmostnosť: 
 Rozmery so stojanom (Š x V x H): 611,7 x 385,2 - 535,2 x 216,0 mm 

  Rozmery bez stojanu (Š x V x H): 611,7 x 363,6 x 47,0 mm 
  Hmotnosť so stojanom: 6,90 kg 
  Hmotnosť bez stojanu: 4,30 kg 
 



Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

Osobitné požiadavky na plnenie: 
- vrátane dopravy na miesto plnenia, 
- predmetom plnenia sú len preukázateľne nové zariadenia a licencie softvéru, verejný 

obstarávateľ neakceptuje tovar rozbalený, používaný, vystavovaný, opravovaný, 
renovovaný, repasovaný  alebo  inak  upravované zariadenia a licencie, 

- pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie 
konkrétneho výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takomto prípade bude 
akceptovať ekvivalentné plnenie len tovarom s preukázateľne rovnakými alebo lepšími 
parametrami, 

- v prípade, že dodávateľ predloží verejnému obstarávateľovi návrh plnenia, ktorý 
nezodpovedá popisu a technickej špecifikácií podľa popisu v predmete zákazky má 
verejný obstarávateľ právo neprijať ponuku, 

- dodávka tovaru sa uskutočňuje v pracovný deň v čase od 08:30 hod.do 14.00 hod.  
(do  termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne 
sviatky) s dodacím listom, 

- ponuka musí obsahovať okrem povinných náležitostí: jednotkovú cenu príslušnej 
časti bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu zostavy bez DPH, s DPH, celková 
cena za celkové množstvo zostáv bez DPH, s DPH, 

- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke, 
- záručná doba na notebooky a vykonanú opravu notebookov je minimálne 24 mesiacov 

odo dňa podpísania preberacieho protokolu/protokolu o vykonanej oprave. 
- záručná doba na ostatný dodaný tovar a vykonanú opravu ostatného tovaru 

je minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu/protokolu 
o vykonanej oprave. 

 
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej 
v Opise predmetu zákazky sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek verejného 
obstarávateľa a uvedená ponuka bude vylúčená z vyhodnotenia ponúk. 


