Príloha k výzve č. 2
Opis predmetu zákazky
2.	Opis predmetu zákazky pre časť č. 2 predmetu zákazky

Dotovaný subjekt požaduje dodať tovar v zmysle uvedenej špecifikácií:

Dotovaný hospodársky subjekt požaduje v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonať proces verejného obstarávania na predmet zákazky: časť č. 2.: Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k výpočtovej technike – nákup tovaru je vecne zameraná na dodávku tovaru v rozsahu technickej špecifikácie požadovaných komponentov uvedených v opisu predmetu zákazky, ktoré sa skladajú s notebook PC, stolný PC, tlačiareň, tlačiareň s dotykovým displejom, skener, monitor, ploter a dodávky softvéru k výpočtovej technike, ktorý obsahuje: antivírusový softvér, kancelársky softvér a grafický softvér.
Dotovaný hospodársky subjekt stanovil pre nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom počty zariadení a softvéru v nasledovnom rozsahu:
	Notebook - 2 ks,

Počítač stolný - 3 ks,
Foto-tlačiareň, A3+ - 1 ks,
Atramentová tlačiareň, A2 - 1 ks,
Skener A3 - 1 ks,
Monitor - 6 ks,
Ploter - 1ks,
Skener veľkoformátový - 1 ks,
Program protivírusový - hromadná licencia - 5 ks,
Program kancelársky - 5ks,
Program grafický - 5ks.

Výpočtová technika s príslušenstvom

Notebook PC (9)
Popis
Notebook dodaný s nainštalovaným grafickým operačným systémom so zabudovanými 6timi reproduktormi,  mikrofónom, USB-C napájacím adaptérom, napájacím káblom
Batéria:
Výdrž batérie: min. 10 hodín pri nepretržitej práci 
Grafická karta:
Veľkosť pamäte: min. 8GB
Úložisko dát
Typ:  SSD,  alebo iný typ s rovnakou, alebo väčšou rýchlosťou čítania a uloženia dát,
Veľkosť: min. 4TB
Operačná pamäť
Veľkosť pamäte: Min. 64GB, 
Frekvencia: min.2500MHz 
Displej
Veľkosť: min. 16palcov, 
Natívne rozlíšenie. min. 3000 x min. 1800 - pri min. 200 pixeloch na palec,
Jas: min. 400 nitov
Procesor
Počet jadier: min. 10 (8 výkonných a 2 efektívne jadrá), 
Počet vlákien: min. 10, 
Frekvencia: min. 3,2GHz,
Vyrovnávacia pamäť: min. 24MB+4MB
Myš
Trojtlačítková bezdrôtová
Klávesnica
Druh: hliníková s numerickou klávesnicou, bezdrôtová nabíjateľná
Pripojenie: Bluetooth, 
Výdrž batérie: pri nepretržitej práci min. 40hodín
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená so všetkými dodanými perifériami.
Počítače je potrebné napojiť aj do siete a na internet. 
Poskytnutie jednodňového školenia (8h) pre 3 osoby. 
Školiteľom má byť výrobcom autorizovaná osoba.
Počet
2 ks
(9) - V súčasnosti na trhu dostupná nová  generácia 3D skenerov je rýchlejšia, sníma farebné mračno bodov a pracuje s väčším rozlíšením skenovania. V porovnaní so skenermi staršej generácie výstupy z prístroja novej generácie disponujú s väčším objemom dát. Z toho dôvodu počítače na spoľahlivé spracovanie výstupov zo skenera novej generácie majú byť výkonnejšie. Požiadavky na výkon počítačov boli optimalizované podľa odporúčania dodávateľov 3D skenera. 

Stolný PC (9)
Popis
Počítač, dodaný s nainštalovaným duálnym grafickým operačným systémom - dodaný USB-C napájacím adaptérom, napájacím káblom
Grafická karta:
Veľkosť pamäte: min. 8 GB,
Šírka pásma pamäte: min: 400 GB/s
Počet výpočtových jednotiek: min. 30
Podpora pre napojenie displejov: min. 6 displejov
Počet stream procesorov: min. 2000
Úložisko dát
Typ:  SSD,  alebo iný typ s rovnakou, alebo väčšou rýchlosťou čítania a uloženia dát,
Veľkosť: min. 1TB
Operačná pamäť
Veľkosť pamäte: min. 144GB ECC, 
Frekvencia: min.2800MHz 
Procesor
Počet jadier: min. 12 ,
Počet vlákien: min. 24,
Frekvencia: min. 3,3GHz,
Vyrovnávacia pamäť: min. 19MB s frekvenciou min. 2800 M
Vstupy/výstupy
Počet USB 3 portov: min. 2ks
1 Počet Thunderbolt 3 portov: min. 2
Počet 10Gb portov Ethernet: min.2
Počet portov pre napojenie vonkajších displejov na počítači: min. 3ks
Bezdrôtové pripojenie
WI-FI, Bluetooth
Zvuk
Vstavaný reproduktor
Konektor pre slúchadlá 
Zdroj napájania
Minimálny dlhodobý príkon: min 1000 W
Myš
Trojtlačítková bezdrôtová
Klávesnica
Druh: hliníková s numerickou klávesnicou, bezdrôtová nabíjateľná
Pripojenie: Bluetooth, 
Výdrž batérie: pri nepretržitej práci min. 40hodín
Požiadavka 
na energetickú certifikáciu
Je potrebné spĺňať normu ENERGY STAR
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená so všetkými dodanými perifériami.
Počítače je potrebné napojiť aj do siete a na internet. 
Poskytnutie jednodňového školenia (8h) pre 3 osoby. 
Školiteľom má byť výrobcom autorizovaná osoba.
Počet
3 ks
(9) - V súčasnosti na trhu dostupná nová  generácia 3D skenerov je rýchlejšia, sníma farebné mračno bodov a pracuje s väčším rozlíšením skenovania. V porovnaní so skenermi staršej generácie výstupy z prístroja novej generácie disponujú s väčším objemom dát. Z toho dôvodu počítače na spoľahlivé spracovanie výstupov zo skenera novej generácie majú byť výkonnejšie. Požiadavky na výkon počítačov boli optimalizované podľa odporúčania dodávateľov 3D skenera. 

 Fototlačiareň A3+ 
Popis
Profesionálna fototlačiareň formátu A3+
Spôsob tlače:
Tlačová hlava pre atramentovú tlač, respektíve technológia rovnakej, alebo lepšej kvality
Rozlíšenie tlače: 
min. 5.760 x 1.440 DPI
Rýchlosť tlače: 

min. 43 Sekundy na fotografiu 10 x 15 cm (prvotriedny lesklý fotografický papier), 
min. 5 Str./min. Colour (obyčajný papier), min. 9 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier)

Farby tlače:
Minimálna požiadavka na počet farieb tlače: Fotografická čierna, Matná čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová, Červená, Oranžová, Optimalizácia lesku
Požiadavka na formáty papiera:
A3+, A3, A4, A5, A6, Letter, LetterLegal, Pohľadnica, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, Užívateľsky definované
Požiadavka na obojstrannú tlač: 
Áno, Manuálne
Konfigurácia trysiek: 
min 90 Trysiek čierna, min 90 Trysiek na farbu
Minimálny okraj tlače:
Max. 0 mm zhora, 0 mm vpravo, 0 mm zospodu, 0 mm vľavo (Tam, kde je definovaný okraj. Inak 3 mm hore, vľavo, vpravo a dole.)
Záruka:
min. 2 roky
Požiadavka na pripojenia:
Sieť WiFi, Sieť Ethernet, Port USB
Spracovanie médií:
Automatické podávanie dokumentov, Tlač bez okrajov, Potlač diskov CD/DVD,
Kompatibilné operačné systémy:
Mac OS, WIN10
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená so všetkými dodanými počítačmi.
Zariadenie je potrebné napojiť aj do siete. 
Poskytnutie trojhodinového  školenia (3h) pre 3 osoby. 
Školiteľom má byť výrobcom autorizovaná osoba.
Počet
1 ks

Atramentová tlačiareň s dotykovým displejom
Popis
Profesionálna tlačiareň formátu A2 s dotykovým displejom
LCD displej:
Farebný, Inteligentný dotykový panel, Uhlopriečka: min. 6,8 cm
Spôsob tlače:
Atramentová dýza (piezoelektrická) 
Pamäť tlačiarne: 
Min. 256 MB
Rozlíšenie tlače: 
Min.  2.880 x 1.440 DPI
Počet priehradiek na papier: 
min. 3

Farby tlače:
Minimálna požiadavka na počet farieb tlače: Svetlá čierna, Veľmi svetlá čierna, Fotografická čierna, Matná čierna, Azúrová, Svetlá azúrová, Žltá, Intenzívna purpurová, Intenzívna svetlá purpurová
Požiadavka na formáty papiera:
A2, A2+, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (Obálka), C6 (Obálka), Letter, LetterLegal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 17" (43,2 cm), Užívateľsky definované
Požiadavka na obojstrannú tlač: 
Áno, Manuálne
Konfigurácia trysiek: 
min 90 Trysiek čierna, min 90 Trysiek na farbu
Záruka:
Min. 24 mesiace - Servis na mieste

Spracovanie médií:
Automatické podávanie dokumentov, Tlač bez okrajov, Fine Art PaperPath Manuálna obojstranná tlač, Papier v kotúčoch, ThickMediaSupport
Kompatibilné operačné systémy:
Mac OS, WIN10
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená so všetkými dodanými počítačmi.
Zariadenie je potrebné napojiť aj do siete. 
Poskytnutie trojhodinového  školenia (3h) pre 3 osoby. 
Školiteľom má byť výrobcom autorizovaná osoba.
Počet
1 ks

Skener (10)
Popis
Plochý skener
Typ zariadenia:
Plochý skener – stolný
Typ rozhrania:
USB 2.0
Svetelný zdroj:
fluorescenčná lampa
Minimálna Max. podpor. veľkosť média:
DIN A3 (310 x 437 mm)

Typ vstupu:
Farba
Stupne šedé / farebná hĺbka:
Min. 16bitový (64K úrovní šedej) / 48-bitová farba
Optické rozlíšenie:                                  
Min. 2400 dpi x 4800 dpi
Maximálna veľk. dokumentu:
300 mm x 430 mm
Podporované typy médií:
Hladký papier
Typ vloženého média:
Manuálny
Záruka:
Min. 24 mesiace 

Normy pre životné prostredie:
EPA Energy Star
Systémové požiadavky:
Mac OS, WIN10
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená so všetkými dodanými počítačmi.
Zariadenie je potrebné napojiť aj do siete. 
Poskytnutie trojhodinového  školenia (3h) pre 3 osoby. 
Školiteľom má byť výrobcom autorizovaná osoba.
Počet
1 ks
(10) - V trojročnom období od roku 2017 do 2020 nastal vývoj vo výrobe skenerov.   V súčasnosti na trhu je nová generácia produktovej rady skenerov. Parametre boli prispôsobené novým aktuálnym parametrom v súčasnej dobe vyrábaných skenerov.

Monitor 
Popis
LED monitor, s pomerom strán 4:3 - min. 10 bytovou technológiou nastavenia parametrov obrazu 
Technológia
LCD-panel IPS technológia - respektíve porovnateľná, alebo kvalitnejšia technológia
Rozlíšenie obrazovky: 
Min. 1600 x 1200 px
Uhlopriečka displeja: 
Min. 21 "
Doba odozvy: 
Max. 6 ms
LED podsvietením:
áno
Jas: 
Min. 400 cd / m2
Typ povrchu displeja: 
matný
Prehnutí obrazovky:
nie
Vstupy a výstupy
D-Sub (VGA):
áno

DVI vstup:
áno
DisplayPort vstup:
áno

Pivot:
áno
Senzor:
áno
EcoView
áno
Stojan:
Výškovo nastaviteľný, ergonomický
Záruka:
min. dvojročná 
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená so všetkými dodanými počítačmi.
Poskytnutie jednohodinového  školenia (1h) pre 3 osoby. 

Počet
6 ks

Ploter (11)
Popis
Ploter farebný inkjet  - 44palcový -  PostScript
Kvalita tlače:
Min. 2400 x 1200 DPI
Farby tlače: 
Min.: azúrová, purpurová, žltá, šedá, lesklá čierna, Pigment matteblack
Tlačové hlavy:
Min farby.: mK, Y,  C, M, G, pK
Požiadavka na tlačovú hlavu: univerzálna tlačová hlava jedna hlava aspoň pre dve farby
Počet trisiek
Min. 2000 na každú farbu
Ručný podávač:
Áno pre papiere formátu od 210 x 279 aspoň do 1100 x 1 600 mm. 
Formát média:
A0, A1, A2, A3, A4. 
Možnosti napojenia:
Min. USB Type A host port, Gigabit Ethernet (1000Base-T).
Pamäť:
min 128 GB virtual
Disk:
Min. 500GB. 
Pripojenie siete:
Gigabit Ethernet. 
Rozlíšenie DPI:
min. 2400 x 1200
Kapacita zásobníkov:
Podávač listov; dva automatické podávače rolí; automatické prepínanie rolí;
Typ zabudovanej rezačky:
automatická
Obsah dodávky:
Internetová tlačiareň; tlačové hlavy; úvodné
atramentové kazety; stojan pre tlačiareň; vreteno; rýchla referenčná príručka;
inštalačný leták; inštalačný softvéru; napájací kábel
Záruka:
min. dvojročná záruka na hardware na mieste
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená so všetkými dodanými počítačmi.
Zariadenie je potrebné napojiť aj do siete. 
Poskytnutie trojhodinového  školenia (3h) pre 3 osoby. 
Školiteľom má byť výrobcom autorizovaná osoba.
Počet
1 ks
(11) - V trojročnom období od roku 2017 do 2020 nastal vývoj vo výrobe plotrov.  V súčasnosti na trhu je nová generácia produktovej rady plotrov. Parametre boli prispôsobené novým aktuálnym parametrom v súčasnej dobe vyrábaných plotrov.

Skener (12)
Popis
Priebežný skener formátu A0
Rozlíšenie skenovania:
Min .1200 x 1200 dpi

Farebná hĺbka:
Min. 48 Bit 

Pripojiteľnosť:
USB 2.0 / USB 3.0 
Maximálna šírka skenovania:
Min. 900mm

Maximálna šírka papiera:
Min. 1000mm

Maximálna hrúbka média:
Najmenej do 2mm

Rýchlosť skenovania (dokumentov/hod)pri konkrétnom rozlíšení:
Min. DIN A0 farebný 24bit RGB 400x400 dpi – 2m/min
Min. DIN A0 čiernobielo 1bit a v odtieňoch sivej 8bit 400x400 dpi – 17m/min 

Optické rozlíšenie:
Min. 1200 x 1200 dpi
Minimálne rozlíšenie:

9000 x 9000 dpi
Presnosť:
Min. 0,1% +/- 1 pixel 
Zachytávanie dát:
min. (farebný / mono) 48-bit / 16 bit
Kompatibilita s Energy Star:
Áno

Požiadavky na displej:
Min. 20“ AIO PC s LCD dotykovým a príslušným sw
Požiadavky na nasadenie:
Má sa dodať spolu so stojanom na skener a s držiakom na AIO PC
Záruka:
min. dvojročná záruka na hardware na mieste
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie systému. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená so všetkými dodanými počítačmi.
Zariadenie je potrebné napojiť aj do siete. 
Poskytnutie trojhodinového  školenia (3h) pre 3 osoby. 
Školiteľom má byť výrobcom autorizovaná osoba.
Počet
1 ks
(12) - Skenery zadefinované parametrami v špecifikácii z roku 2017 v súčasnosti nemajú obchodné a servisné zastúpenie na Slovensku. Zmenou parametrov skenera sa rozšíri možnosť výberu aj na iných skenerov, ktoré v súčasnosti vyrábajú aj pre slovenský trh a majú zabezpečené servis záručný aj pozáručný servisným strediskom na Slovensku. 


Softvéru k výpočtovej technike

Antivírusový softvéru  (13)
Popis
Program na ochranu  počítača so systémom Mac OS/Windows pred online hrozbami. 
Program má obsahovať funkcie , respektíve  má umožňovať:
Antivírus a Antispyware			
Anti-Phishing			
Nízku záťaž na systém
Správu zariadení				
Prezentačný mód
HIPS vrátane UEFI scanera			
Skenovanie s podporou cloudu			
Automatické aktualizácie			
Technickú podporu zdarma od výrobcu v slovenskom jazyku		
Personálny firewall
Ochrana pred botnetmi
IDS
Ransomwareshield (13)
Druh licencie:
hromadná licencia na 2 roky	
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie softvéru. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená na všetkých dodaných počítačoch
Poskytnutie jednohodinového  školenia (1h) pre 3 osoby. 
Počet licencií:
5x
(13) - Antivirusové programy v období od roku 2017 boli  vylepšené o nové funkcie. 
Popis programu bol aktualizovaný.

Kancelársky softvéru (14)
Popis
Program pre kancelárie - elektronická licencia pre komerčné použitie, všetky jazykové verzie, kompatibilný s operačnými systémami  s Mac OC / Windows10
V balíku majú byť programy:
textový editor verzie 2019, tabuľkový editor 2019, SW na prezentácie 2019, sw nadigit. poznámky ver. 2019, mailový klient 2019, sw na vytváranie publikácií 2019 a databázový sw ver. 2019,
Druh licencie:
trvalá licencia 	
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie softvéru. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená na všetkých dodaných počítačoch
Poskytnutie jednodňového  školenia (8h) pre 3 osoby. 
Počet licencií:
5x
(14) - Kancelárské programy v období od roku 2017 boli  vylepšené o nové funkcie. V súčasnosti na trhu je nová generácia kancelárskeho softwaru. Popis programu bol aktualizovaný.

Grafický softvéru (15)
Popis
Softvér na komerčné účely  pre prácu a pre úpravu fotografií a obrázkov vo formátoch RAW a je určený na editáciu rastrovej a vektorovej grafiky
Funkcie programu:
Nástroje pre maľovanie a úpravy, textové nástroje, skripty, hromadné spracovanie, efekty fotografií, zaostrovanie, odstránenie šumu, úpravy veľkosti, úpravy RGB, úprava jasu, kontrastu, zmäkčenie, protisvetlo, odstránenie skreslenia rybie oko, odstránenie súdkovitého skreslenia, práca s vrstvami obrázkov, práca s objektmi,  
Požadovaná podpora formátov:
BMP, IMG, JPG, MAC, PDF, PIC, PICT, PNG, RAW, TGA, TIF, WPG
Video formát pre import:
MOV
Požadované formáty exportu:
BMP, WDP, IFF, IMG, JPG, JPEG, MAC, PNG, TGA, TIF, TIFF
Video formáty pre export:
MP4 , MOV
Podporované 3D formáty:
3D Studio, DAE, KMZ, U3D
Kompatibilata na operačný systém:
Win10/MAC OS
Druh licencie:
trvalá licencia, plná krabicová verzia 	
Všeobecná požiadavka:
Dodanie do miesta podnikania t. j. Sládkovičova 2, 934 01 Levice vrátane inštalácie softvéru. Inštalácia má byť prevedená a sfunkčnená na všetkých dodaných počítačoch
Poskytnutie jednodňového  školenia (8h) pre 3 osoby.
Počet licencií:
5x
(15) - Grafické programy v období od roku 2017 do 2020 boli  vylepšené o nové funkcie. V súčasnosti na trhu je nová generácia grafického softwaru. Popis programu bol aktualizovaný.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky  dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. V prípade, že v súťažných podkladoch alebo v inej dokumentácii týkajúcej sa uvedených súťažných podkladov, sa nachádza typ výrobku, druh výrobku resp. meno výrobku je možné predložiť aj EKVIVALENT pri zachovaní požadovaných technických parametrov, úžitkových vlastností, fyzikálno-chemických vlastností, tepelných vlastností, hydroizolačných vlastností alebo iných vlastností definovaných v opise predmetu zákazky. 






