
 

 

Zmluva o dielo č. 

uzavretá v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:     Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:      Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava 

Zastúpený:  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., 

                                                     rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 

IČO:   00399957 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:    7000382784/8180 

 

1.2 Zhotoviteľ:    Gratex International, a.s. 

 Sídlo:  Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava 

 Zastúpený:  Ing. Jozef Koţár, predseda predstavenstva 

   Štefan Dobák, člen predstavenstva 

 IČO:    35743468 

 IČ pre DPH:   SK2020270604 

DIČ:    2020270604 

 Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

 Číslo účtu:   1027640002/1111 

  

2. Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je dodávka, inštalácia, montáţ nasledovnej výpočtovej techniky, 

serverov a software pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci projektu „Vytvorenie 

excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. 

storočí“, kód projektu 26240120032: 

- štatistický software, 

- dátový analytický systém, 

- SW pre tvorbu máp a geografické analýzy, 

- CD/DVD duplikátor,  

- videokonferenčný set, 

- dataprojektor, 

- interaktívna tabuľa, 

- ethernet switch, 

- osobný počítač, 

- osobný počítač, 

- prenosný počítač, 

- prenosný počítač, 

- multifunkčná laserová tlačiareň A4, 

- tlačiareň ploter A0, 

- rack, 

- serverové šasi, 

- server, 

- diskové pole, 

- switch 20 port, 



 

 

 

 

 

 

 

- switch 24 port, 

- zálohovacia mechanika, 

- záloţný zdroj napájací zdroj, 

- servisný notebook, 

- editačný software, 

-  software pre tvorbu pdf dokumentov, 

- software pre zber a správu bibliografických citácií a webových referencií, 

- software  pre ekonometriu, 

- software na simuláciu ekonomických procesov, 

- analytický  a štatistický  softvér, 

- počítačový a algebraický systém, 

- programové prostredie pre vedeckotechnické numerické výpočty, 

- licencia Commodity Price Statistics, 

- reproduktory pre videokonferenciu, 

- LCD televízor pre  videokonferenciu, 

- datavideoprojektor, 

- konferenčný telefón, 

- mininotebook, 

- laserová tlačiareň A4. 

Jednotlivé špecifikácie sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu a podľa vecnej  

špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, ďalej sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

2.3  Zhotoviteľ potvrdzuje, ţe sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ţe sú  

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a ţe disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

2.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.5  Zhotoviteľ nemôţe poveriť zhotovením diela ako celku iný subjekt. 

2.6 Predmetom zmluvy je tieţ preukázanie funkčnosti - odskúšanie ukončeného diela podľa 

prílohy č.1 tejto zmluvy vrátane odovzdania odovzdávacích protokolov, posudkov, 

revíznych správ, osvedčení o akosti, atestov a certifikátov, zápisov o odskúšaní zariadenia. 

  

3. Lehota plnenia 

3.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy je najneskôr  do dvoch mesiacov od podpisu zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami. Plnenie bude uskutočnené podľa harmonogramu, ktorý bude 

dohodnutý medzi zmluvnými stranami. 

       Miestom plnenia je  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 842 35 

Bratislava. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ nie je v omeškaní s dokončením a odovzdaním 

diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela, 

následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota 

dokončenia a odovzdania diela predlţuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. 

Takéto skutočnosti musia byť zapísané v montáţnom denníku a potvrdené zástupcami oboch 

zmluvných strán. V tomto prípade objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú 

zmluvnú pokutu. 

3.3  Zhotoviteľ je oprávnený poţadovať zmenu termínu realizácie diela pri: 



 

 

 

 

 

 

 

- prekáţkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol 

zabrániť ani pri vynaloţení všetkého úsilia, ktoré moţno od neho poţadovať, nie však pri 

prekáţkach spôsobených subdodávateľom, 

- prerušení montáţnych prác z dôvodov na strane objednávateľa, 

- omeškaní s odovzdaním montáţneho pracoviska zo strany objednávateľa. 

 

4. Cena predmetu zmluvy 

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR  č. 18/1996 Z. z. o  cenách   

v znení neskorších predpisov, ako cena zmluvná, je vypočítaná podľa zákonov platných a 

účinných ku dňu uzavretia zmluvy a je platná do zmluvného termínu dokončenia diela. 

    Cena je špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto zmluve. 

4.2 V cene sú zahrnuté všetky náklady  potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy, všetky 

náklady súvisiace so zhotovením diela, ktoré bude potrebné vynaloţiť na zhotovenie diela 

vrátane nákladov na dopravu, vrátane nákladov na  odskúšanie ukončeného diela, dodanie 

odovzdávacích protokolov, posudkov, revíznych správ, osvedčení o akosti, atestov 

a certifikátov, zápisov o odskúšaní. Všetky náklady súvisiace so zhotovením diela, ktoré 

bude potrebné vynaloţiť na zhotovenie diela vrátane nákladov na dopravu, vrátane nákladov 

na  odskúšanie ukončeného diela, dodanie odovzdávacích protokolov, posudkov, revíznych 

správ, osvedčení o akosti, atestov a certifikátov, zápisov o odskúšaní sú započítané do 

jednotkovej ceny. 

4.3  Cena diela je uvedená v členení: 

cena diela bez DPH …………………………1 548 000,00 eur 

sadzba DPH v % ………………………………………..20 % 

výška DPH ………………………………….....309 600,00 eur 

cena diela celkom vrátane DPH ……………..1 857 600,00 eur 

4.4 Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a montáţnych 

prác. 

4.5 Zmena dohodnutej ceny diela sa umoţňuje len z  dôvodov zákonnej úpravy DPH. 

4.6 Zmenu dohodnutej ceny diela podľa čl. 4. bod 4.5 tejto zmluvy je moţné vykonať len 

podpísaním dodatku ku zmluve oboma zmluvnými stranami, ktorého súčasťou bude 

objednávateľom písomne odsúhlasená a podpísaná špecifikácia ceny. 

 

5. Financovanie a fakturácia 

5.1 Objednávateľ  preddavok finančných prostriedkov  na dielo neposkytuje. 

5.2 Platba sa bude realizovať na základe zhotoviteľom predloţených čiastkových faktúr za 

objednávateľom prevzaté plnenie. Suma, na ktorú budú vystavené čiastkové faktúry, nesmie 

v súhrne presiahnuť 90 % z celkovej ceny predmetu zmluvy. 

5.3 Právo na vystavenie čiastkovej faktúry vznikne zhotoviteľovi po zápisničnom prevzatí 

uskutočneného plnenia ucelenej časti predmetu zmluvy, ktoré bolo dohodnuté 

v harmonograme. Po kaţdom čiastkovom plnení spíše objednávateľ so zhotoviteľom zápis o 

odovzdaní a prevzatí. K zápisu zhotoviteľ priloţí rozpis zrealizovaného plnenia 

v podrobnosti podľa prílohy č.1 ku zmluve. Objednávateľom podpísaný zápis o odovzdaní a 

prevzatí spolu s objednávateľom odsúhlaseným rozpisom zrealizovaného plnenia bude 

podkladom pre vyhotovenie faktúry.  

5.4  Objednávateľom odsúhlasený rozpis zrealizovaných poloţiek bude prílohou faktúry. 



 

 

 

 

 

 

 

5.5 Faktúra bude obsahovať všetky náleţitosti daňového dokladu  v zmysle platných predpisov 

a musí byť v nej tieţ uvedené:  

číslo zmluvy:   

      názov projektu: „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie   

civilizačných výziev v 21. storočí“  

 kód projektu:     26240120032  

5.6 V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať náleţitosti dohodnuté touto zmluvou, bude vrátená 

na prepracovanie. V takom prípade je zhotoviteľ povinný faktúru opraviť, doplniť o 

chýbajúce náleţitosti a predloţiť s opraveným termínom splatnosti. 

5.7 Právo na vystavenie konečnej faktúry bude mať zhotoviteľ po  zápisničnom odstránení chýb 

a nedorobkov, uvedených v preberacom protokole. Konečná faktúra bude obsahovať 

celkovú dohodnutú cenu bez DPH, celkovú výšku DPH, rozpis všetkých vystavených a 

uhradených čiastkových faktúr a čiastku zostávajúcu k úhrade po odpočte uhradených 

faktúr, ďalej objednávateľom odsúhlasený celkový rozpis zrealizovaného plnenia 

v podrobnosti poloţiek podľa prílohy č.2 ku zmluve.  

5.8 Dohodnutá lehota splatnosti faktúr je do 90 dní po ich doručení objednávateľovi.  

5.9 Objednávateľ  má právo zadrţať zhotoviteľovi 10 % z dohodnutej celkovej ceny za dielo aţ 

do termínu odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacom 

protokole. 

5.10 Objednávateľ má právo odpočítať výšku zmluvnej pokuty z dohodnutej ceny za dielo 

v prípade, ak sa naplní skutková podstata zmluvnej pokuty za nedodrţanie zmluvného 

termínu zhotovenia diela. 

 

6. Záručná lehota, záruka za plnenie zmluvy  

6.1 Zhotoviteľ poskytne na dielo záručnú lehotu 3 - 5 rokov podľa prílohy č. 1 k zmluve 

(minimálna poţiadavka pre jednotlivé časti diela je uvedená v prílohe č.1 súťaţných 

podkladov). 

Zhotoviteľ garantuje dostupnosť originálnych náhradných dielov  po dobu minimálne päť 

rokov  odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez chýb a nedorobkov. 

6.2   Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez  chýb a nedorobkov. 

 

7. Zodpovednosť za chyby, zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy 

7.1  Zhotoviteľ ručí za to, ţe predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby a v čase odovzdania 

a prevzatia technické vlastnosti zhodné s poţiadavkami všeobecne záväzných právnych 

predpisov, slovenských technických noriem, ďalej vlastnosti podľa zmluvy o dielo 

uzatvorenej s objednávateľom a ţe nebude mať chyby, ktoré by bránili jeho uţívaniu k 

určenému účelu. 

7.2 Chyby diela zhotoviteľ odstráni počas záručnej doby bezplatne, bez nároku na úhradu 

akýchkoľvek súvisiacich nákladov (dopravné náklady, dopravné náklady na dodanie nového 

tovaru v prípade, ţe reklamovaná chyba sa ukáţe ako neopraviteľná  a podobne).  

      Podmienky a spôsob vykonania záručných opráv sú nasledovné: 

       Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby poskytovať objednávateľovi nepretrţitú 

telefonickú technickú podporu, v slovenskom jazyku a to kaţdý pracovný deň po dobu 8 

hodín s časom spätného telefonického hovoru  maximálne do 120 minút na tel. čísle +421 2 

5341 1441. 



 

 

 

 

 

 

 

Zhotoviteľ vykoná v prípade chyby na základe nahlásenia chyby objednávateľom záručnú 

obhliadku do 3 hodín od nahlásenia. Zhotoviteľ následne odstráni chybu diela, prípadne 

bezplatne vymení  a inštaluje ekvivalentnú  časť diela na dobu opravy do 4 hodín od 

nahlásenia chyby. 

Bezplatná výmena a inštalácia ekvivalentnej časti diela na dobu opravy sa môţe uskutočniť 

najviac na obdobie jedného mesiaca. Najneskôr v posledný deň uplynutia tejto lehoty bude 

objednávateľovi nainštalovaná a uvedená do prevádzky pôvodná   časť diela t.j. časť diela, 

na ktorej sa odstraňovala chyba, ak to nie je moţné, bude mu dodaná nová časť diela 

s minimálne rovnakými technickými parametrami ako časť diela, ktorá bola prevzatá  

zhotoviteľom na odstránenie chyby.   

      Dodávka a montáţ takejto novej časti diela je nákladom zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje  

pri opravách diela pouţívať originálne náhradné diely. 

      Nahlasovanie chyby diela objednávateľ uskutoční faxom alebo e-mailom a zároveň aj 

písomne priamo u zhotoviteľa 

      Gratex international, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, tel. + 421 2 5431 1441, fax + 

421 2 5341 1522, e-mail: slavkas@gratex.com 

      s uvedením nasledovných  informácií: 

        - meno pracovníka, ktorý chybu zistil a dátum hlásenia, 

-  stručný popis prejavov chyby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať záručné opravy vlastnými alebo zmluvnými 

certifikovanými servisnými technikmi. Menný zoznam servisných technikov, podpísaný 

štatutárnym orgánom zhotoviteľa alebo iným zástupcom zhotoviteľa, oprávneným konať 

v mene zhotoviteľa v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, a 

overené fotokópie dokladov o certifikácii servisných technikov sú prílohou č.3 k tejto 

zmluve (menný zoznam a overené kópie dokladov o certifikácii servisných technikov 

prikladá k návrhu zmluvy  len úspešný uchádzač po obdrţaní oznámenia o výsledku 

vyhodnotenia ponúk). Zhotoviteľ sa zaväzuje kaţdú zmenu v zozname servisných technikov 

premietnuť do tejto zmluvy dodatkom ku zmluve a ku kaţdej zmene servisného technika 

doloţiť overenú kópiu dokladu o jeho certifikácii, ktorá bude tvoriť súčasť dodatku ku 

zmluve. 

      Všetky termíny týkajúce sa záručných opráv sú platné: 

- pre kalendárne dni  na dodané servery, aktívne prvky a diskové polia, 

- pre pracovné dni na dodané  ostatné   tovary. Pracovné dni sú pondelok aţ piatok od 8.00-

17.00 hod., okrem dní pracovného voľna, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov. 

V prípade zistenia chyby a uplatnenia nároku z tejto chyby zo strany objednávateľa počas 

trvania záručnej doby sa plynutie záručnej doby preruší a jej plynutie pokračuje po 

odstránení chyby. 

7.3 V prípade nesplnenia zmluvnej lehoty na dokončenie a odovzdanie diela zhotoviteľ zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za kaţdý aj začatý 

deň omeškania s ukončením a odovzdaním diela. 

7.4 Ak sa objednávateľ ocitne v omeškaní s platením faktúry, môţe zhotoviteľ uplatniť 

a objednávateľ v tom prípade zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela bez 

DPH za kaţdý aj začatý deň omeškania.  

7.5 Za omeškanie s odstránením chyby, reklamovanej objednávateľom v záručnej dobe alebo za 

omeškanie s výmenou chybnej časti diela, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 

10,00 eur za kaţdú aj začatú hodinu omeškania. 

mailto:slavkas@gratex.com


 

 

 

 

 

 

 

7.6 Objednávateľ môţe od zmluvy okamţite odstúpiť  v prípade, ţe zhotoviteľ bude predlţovať 

termín ukončenia alebo odovzdania diela, dohodnutý v tejto zmluve, o viac ako 5 dní.  

7.7 Časti diela, zhotovené a odovzdané objednávateľovi a objednávateľom prevzaté v prípade 

odstúpenia objednávateľa od zmluvy, zostávajú vlastníctvom objednávateľa po ich zaplatení. 

7.8 Ďalší postup strán v prípade odstúpenia od zmluvy upravuje § 344 a nasledujúce  ustanovenia 

Obchodného  zákonníka. 

7.9  Za podstatné porušenie zmluvy sa povaţuje a objednávateľ môţe odstúpiť od zmluvy i     

v prípadoch: 

- nedodrţania kvality diela, 

- hrubého porušenia zmluvných podmienok. 

 

8. Požiadavky na realizáciu diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v dohodnutom termíne za podmienok 

stanovených touto zmluvou.  

8.2 Zhotoviteľ zhotoví dielo podľa prílohy č.1 a č.2 k tejto zmluve. 

8.3  Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť stavebnú pripravenosť a vyčistené priestory tak, aby 

mohla prebehnúť inštalácia a montáţ  predmetu zmluvy.  

8.4 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené so zhotovením diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie  predmetu zmluvy a právne predpisy. 

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri prácach a zabezpečí ich 

vybavenie ochrannými pomôckami. Zaväzuje sa dodrţiavať poţiarne predpisy, hygienické 

predpisy a ostatné predpisy záväzné pre neho pri realizácii diela. 

8.6 Zhotoviteľ ručí za všetku činnosť, porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti a za 

výsledok a kvalitu práce jeho subdodávateľov pri realizácii diela. 

8.7 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. 

8.8 Objednávateľ alebo ním poverená osoba bude vykonávať pri realizácii diela odborný dozor. 

Bude mať prístup na všetky pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti zhotovujú a 

skladujú. Na vyţiadanie mu musia byť predloţené výrobné výkresy, vzorky materiálov, 

výsledky kontrol, atesty a iné podklady súvisiace so zhotovením diela. 

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe montáţ diela bude v objekte vykonávať len v pracovných dňoch 

v čase od 8.00 do 16.00 hod. Dodávka a montáţ počas inej doby musí byť dohodnutá 

s objednávateľom. 

8.10 Ak zhotoviteľ pri dodávke diela zapríčiní škodu na objekte alebo na jej zariadeniach, alebo 

počas vykonávania jeho činnosti v objekte budú odcudzené tam sa nachádzajúce zariadenia 

je povinný vzniknutú škodu odstrániť a odcudzené predmety dodať a namontovať  v tej istej 

kvalite a v tom istom prevedení ako boli pôvodné, na vlastné náklady a v termíne do 

ukončenia realizácie diela. 

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v objekte a v priestoroch dotknutých jeho 

činnosťou počas výkonu svojich činností. Všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností 

odstráni na vlastné náklady, na skládky pre tento účel určené. 

8.12  Zhotoviteľ zodpovedá za všetky časti svojej dodávky, ktoré neodovzdal objednávateľovi, i 

keď ich umiestnil v jeho priestoroch, aţ do doby jej protokolárneho odovzdania a prevzatia v 

protokole o odovzdaní a prevzatí. 

8.13 Všetky technologické zariadenia  dodané a namontované,  musia byť navzájom 

kompatibilné.  

 



 

 

 

 

 

 

 

9. Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu vecnej a cenovej špecifikácie riadne dodať, vykonať 

jeho montáţ a objednávateľovi protokolárne odovzdať v protokole o odovzdaní a prevzatí. 

Protokoly o odovzdaní a prevzatí budú vyhotovené zhodné s údajmi vecnej a cenovej 

špecifikácie, ktoré tvoria prílohu č. 1 a č. 2  k tejto zmluve. 

9.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

9.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo po častiach, dohodnutých v harmonograme bez 

akýchkoľvek práv tretích osôb. 

9.4 Objednávateľ prevezme od zhotoviteľa predmet zmluvy v objektoch, do ktorých je dodávka 

predmetu zmluvy určená, aţ po vykonaní inštalácie, montáţe, preukázaní funkčnosti, splnení 

poţadovaných parametrov a zaškolenia obsluhy definovaných v predmete zmluvy, t.j. Pred 

odovzdaním diela/ucelenej časti diela zhotoviteľ preukáţe, ţe dielo/ucelená časť diela  je 

úplné, kvalitné a schopné   prevádzky.  

9.5 Zhotoviteľ predloţí objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní diela dokumentáciu pre 

prevádzku (servis, opravy) predmetu zmluvy. Zhotoviteľ ďalej predloţí objednávateľovi na 

vyţiadanie výrobné výkresy, doklady o kvalite výrobkov a materiálov, certifikáty, záručné 

listy, zápisy o odskúšaní diela a ďalšie podklady, súvisiace so zhotovením diela. 

9.6 Objednávateľ trvá na riadnom dokončení diela podľa zmluvy, bez akýchkoľvek 

nedostatkov a nedorobkov a preberacie konanie skončí aţ po splnení tejto podmienky. 

9.7 Zhotoviteľa a jeho dodávateľov bude zastupovať počas realizácie montáţnych prác 

zodpovedný zástupca, ktorý je poverený odovzdávať vykonané dielo Mgr. Slávka Šikurová. 

Zhotoviteľ najneskôr ku dňu zahájenia montáţnych prác oznámi kontakt na túto osobu, ktorá 

bude oprávnená zastupovať zhotoviteľa a jeho dodávateľov počas realizácie diela.  

9.8 Zodpovedným zástupcom objednávateľa, ktorý je objednávateľom poverený preberať 

vykonané montáţne práce a dodávky je ........................................,  tel. č. .................... 

9.9  Pred odovzdaním diela/ucelenej časti diela zhotoviteľ preukáţe, ţe dielo/ucelená časť diela  

je úplné, kvalitné a schopné   prevádzky. 

9.10 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 3 dni vopred pripravenosť diela/ucelenej časti diela k 

odovzdaniu. Objednávateľ má právo uloţiť zhotoviteľovi opatrenia pred prevzatím diela za 

účelom odstránenia zistených nedostatkov, vád a nedorobkov. O prevzatí diela bude 

vyhotovený preberací protokol.  

 

10.  Záverečné ustanovenia 

10.1 Táto zmluva alebo jej dodatky nadobúdajú platnosť po ich podpísaní štatutárnymi 

zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť  po dni ich zverejnenia podľa platných 

právnych predpisov. 

10.2  Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je : 

- technická  špecifikácia  zo dňa                  , ktorá tvorí  prílohu  č. 1 k tejto zmluve, 

- špecifikácia ceny  zo dňa                 , ktorá tvorí  prílohu  č. 2 k tejto zmluve 

- menný zoznam servisných technikov a overené kópie dokladov o ich certifikácii – príloha 

č. 3 k tejto zmluve. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom    

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými osobami a je povinný 

im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 



 

 

 

 

 

 

 

- poskytovateľ NFP a ním poverené osoby. Poskytovateľom NFP je agentúra Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 02 

Bratislava; 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

- osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a ES.  

10.4 Vzťahy neupravené touto zmluvou o dielo sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

10.5  Zmluva je vyhotovená v 5-ich výtlačkoch, z toho 2x pre zhotoviteľa a 3x pre 

objednávateľa. 

10.6  Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy. 

10.7 Predávajúci dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy 

vrátane príloh v elektronickej  forme vo formáte pdf pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom  

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

10.8 Zmluvné strany prehlasujú, ţe túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, ţe bola uzatvorená 

po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, váţne a zrozumiteľne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.  

 

V Bratislave dňa                   V Bratislave  dňa.............. 

Zhotoviteľ:         Objednávateľ: 

 

 

 

___________________________   ________________________________   

Ing. Jozef Koţár,          Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,                                

predseda predstavenstva                rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 

spol. Gratex International, a.s. 

                   

 

 

___________________________ 

Štefan Dobák, 

člen predstavenstva 

spol. Gratex International, a.s. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 k zmluve – Technická špecifikácia 

 

Položka Názov položky 

Minimálna 

požadovaná 

dĺžka 

záruky 

Počet 

ks 

    

1 

Štatistický softvér s časovo neobmedzenou pôsobnosťou, s nasledovnou funkcionalitou - IBM SPSS obsahuje tieto moduly: IBM 

SPSS Statistics Base, IBM SPSS Custom Tables,  IBM SPSS Regression,  IBM SPSS Advanced Statistics,  IBM SPSS Categories,  

IBM SPSS Decision Trees,  IBM SPSS Conjoint,  IBM SPSS Complex Samples,  IBM SPSS Forecasting,  IBM SPSS Exact Tests,  

IBM SPSS Missing Values,  IBM SPSS Data Preparation, Neural Networks,  IBM SPSS Direct Marketing,  IBM SPSS 

Bootstrapping,  IBM SPSS Smartreader, Amos - International Business Machines Corp.   100 

  

moţnosť načítania dát z mnohých formátov a pomocou ODBC, exportovať dáta do iných formátov, manipulácia so súbormi, dátové 

manipulácie (výber prípadov, váţenie, agregácia, identifikácia duplicitných prípadov), transformácia dát, základné štatistické prehľady a 

tabuľky, zloţitejšie štatistické metódy a postupy (t-testy, ANOVA,korelačná a regresná analýza, vyhladzovanie kriviek, neparametrické 

testy, faktorová analýza, diskriminačná analýza, zoskupovacia analýza, analýza reliability, mnohorozmerné škálovanie ALSCAL, 

mnohonásobné odpovede), štatistické grafy, jednoduchá úprava tabuliek a grafov, export výstupov, ovládanie programu pomocou 

syntaxu vrátane makier a skriptov 

    

moţnosť jednoduchého a interaktívneho vytvárania komplexných tabuliek na mieru pre zákazníka 

moţnosť pokročilých mnohorozmerných modelov zaloţených na regresii- binárne logistické regresie, mnohorozmerné logistické 

regresie, nelineárne regresné modely s okrajovými podmienkami aj bez nich, jedno a dvojstupňová metóda váţených najmenších 

štvorcov, 

moţnosť modelovania vzťahov na základe sofistikovaných matematicko-štatistických metód, mnohorozmerný obecný lineárny model, 

metódy pre modelovanie vzťahu medzi kategorizovanými premennými a metódami analýzami dĺţky ţivota 

moţnosť tvorby, overovania a aplikácie klasifikačných stromov 

moţnosť analýzy mnohorozmerných kategorizovaných dát vrátane grafického zobrazenia vzťahov - optimálne škálovanie, percepčné 

mapy, rôzne techniky redukcie dimenzií, kategorická regresná analýza 

moţnosť analyzovania vlastností produktu alebo sluţby na základe preferencií zákazníkov, odporučenie vhodných kombinácií atribútov 

nástroj pre prácu s komplexnými výbermi od plánovania aţ po analýzy. Korektné odhady štatistík, vrátane zloţitejších modelov - napr. 

Všeobecný lineárny model, logistická regresia 



 

 

 

 

 

 

 

široká škála metód pre analýzu časových radov 

moţnosť analýzy malých dátových súborov alebo riedko zastúpených skupín prípadov s presnými hladinami významnosti 

moţnosť analýzy chýbajúcich hodnôt - zisťovanie štruktúry, sumarizáciu, vzory, odhady chýbajúcich pozorovaní 

moţnosť odhalenia komplexnej štruktúry vzťahov v dátach pomocou neurónových sietí 

moţnosť zefektívnenia procesu validácie dát a zjednodušenie časovo náročných postupov pri ich manuálnej kontrole. Jednoduchá 

identifikácia podozrivých alebo chýbajúcich prípadov, premenných a hodnôt v dátach, detekcia extrémnych hodnôt, sledovanie štruktúry 

chýbajúcich hodnôt a ďalšie postupy umoţňujúce získať z dát presnejšie výsledky 

nástroj na porozumenie zákazníkom a optimalizácia marketingových kampaní pouţitím RFM analýzy, segmentácia zákazníkov a 

analýza ich profilov, porovnávaním efektivity kampaní a odhadnutím prevdepodobmonosti nákupu prostredníctvom jednotného 

rozhrania 

moţnosť validácie modelov metódou bootstrap. Robustný odhad smerodatnej chyby a intervalov spoľahlivosti pre odhadované 

parametre 

nástroj pre tvorbu špecifických grafov a zdieľania šablón so súčasťami softvéru 

nástroj na prehliadanie a úpravu výstupov poţadovaného softvéru aj bez nutnosti jeho inštalácie 

nástroj na rýchlu tvorbu modelov pre testovanie vzťahov medzi pozorovanými a skrytými premennými a ich pouţitie pre testovanie 

hypotéz a overenie vzťahov 

    

2 

Dátový analytický systém s licenciou na 3 roky - Dátový analytický systém SAS obsahuje Education Analytical Suite, SAS 

Enterprise Miner, SAS Credit Scoring, SAS Risk Dimension, s licenciou na 3 roky - SAS Institute Inc.   1 

  

Softvér umoţňujúci realizovať dátový manaţment a spracovanie údajov,  vytvárať a kombinovať dátové štruktúry,  realizáciu základnej 

a pokročilej štatistickej analýzy,  tvorbu a generovanie grafických výstupov, analýzu časových radov, ekonometriu, prognózovanie, 

optimalizáciu,  editáciu a prezeranie dátových tabuliek, prístup k databázam prostredníctvom ODBC štandardu, prístup k údajom 

formátu napr. Excel, prístup k údajom prostredníctvom OLE DB  štandardu, tvorbu manaţérskych informačných systémov na báze 

OLAP, realizáciu operačného výskumu a optimalizácie, projektové plánovanie, realizovať kontrolu kvality, návrh experimentov, 

pouţívať maticový jazyk, interaktívne vizualizovať a analyzovať údaje, tvorbu grafického uţívateľského rozhrania     



 

 

 

 

 

 

 

moţnosť realizácie pokročilej štatistickej analýzy a hĺbkovej analýzy údajov pre odhaľovanie skrytých súvislostí v údajoch, poskytuje 

GUI a nástroje pre prediktívne modelovanie, výpočet rizikovosti zákazníka (splácanie resp. nesplácania úveru, pôţičky a pod.) Riešenie 

pre riadenie trhových a úverových rizík - umoţňuje riadenie celofiremného rizika, ktoré analyzuje ako súhrn mien trhového rizika, ktoré 

merajú riziko poklesu hodnoty v dôsledku normálnych výkyvov na finančných trhoch a mier úverového rizika, ktoré merajú riziko 

poklesu hodnoty v dôsledku zmien v ratingu úveru, alebo v dôsledku nedodrţania obchodných podmienok  

jednou zo strán zúčastnených na transakcií.  

Softvér má nasledovné funkcie - realizácia základnej a pokročilej štatistickej analýzy, tvorba a generovanie grafických výstupov, 

spracovanie klient-server, zdieľanie údajov viacerými pouţívateľmi naraz, analýza časových radov, ekonometria, prognózovanie, 

editácia a prezeranie dátových tabuliek, prístup k údajom prostredníctvom ODBC štandardu, prístup k údajom formátu napr. Excel, 

prístup k údajom prostredníctvom OLE DB štandardu, integrácia dátového analytického systému s ostatnou IT infraštruktúrou, tvorba 

grafického uţívateľského rozhrania,  

tvorba manaţérskych informačných systémov na báze OLAP, operačný výskum a optimalizácia, projektové plánovanie, kontrola 

kvality, návrh experimentov, maticový jazyk, štatistická analýza, interaktívna vizualizácia a analýza údajov, interaktívny dátový 

manaţment, reporting, tvorba výstupov  

Umoţňuje vyuţitie regresie, rozhodovacích stromov, neurónových sietí, segmentáciu a podobne.  Aplikácia sa pouţíva na riešenie 

napríklad nasledovných biznis problémov v praxi: Segmentácia zákazníkov (profilácia zákazníckych segmentov a sledovanie migrácie 

medzi  segmentmi), Next Best Offer (Identifikácia najlepšej ponuky pre konkrétneho zákazníka v danom  čase), Cross Sell/ Up Sell 

(identifikácia najvhodnejších kandidátov pre predaj  Credit Scoring  Výpočet skóre zákazníka, resp. rizikovosti ohľadom napr. splácania, 

resp. nesplácania úveru, pôţičky a podobne. Vyuţíva skóringové uzly. Riešenie pre riadenie trhových a úverových rizík -  umoţňuje 

riadenie  celofiremného rizika, ktoré analyzuje ako súhrn mier trhového rizika, ktoré merajú riziko poklesu hodnoty v dôsledku 

normálnych výkyvov na finančných trhoch a mier úverového rizika, ktoré merajú riziko poklesu hodnoty v dôsledku zmien v ratingu 

úveru, alebo v dôsledku nedodrţania obchodných podmienok jednou zo strán zúčastnených na transakcií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

3 Softvér pre tvorbu máp a geografické analýzy Map Info Professional 10.5 - Pitney Bowes Software Inc.   5 

  

Prehľad funkčnosti: Tvorba a správa máp a databázových údajov, Analýza dát, Geografická analýza, Prezentácia výsledkov a 

publikovanie máp. Tvorba a správa máp a databázových údajov: Univerzálny prevodník umoţňujúci dvojsmerné prevody dát medzi 

formátmi GIS a CAD formátmi, AutoCADu, ESRI a Intergraphu, medzi ktoré patria: DWG s11, w12, r13, r14, DXF, DGN, Shape, e00, 

VPF a SDTS. Ţivý ODBC prístup umoţňuje prístup ku vzdialeným dátovým zdrojom na serveri. Schopnosť priameho čítania/ zápisu 

lokálne uchovaných typov dát, ako sú dBASE, Microsoft Excel, Microsoft Access, Lotus 1-2-3 a ASCII. Ďalej ţivý simultánny prístup 

ku vzdialeným databázam, ako sú Oracle8i, IBM DB2, Sybase, Ingres, Informix, SQL Server a ďalšie ODBC vyhovujúce databázy. 

Pamäť na strane servera a správa zloţitých priestorových objektov vnútri databázy Oracle8i, IBM DB2 Extender a Informix Universal 

Server. Zabudované riešenie konfliktov k zvládaniu nezrovnalosti v dátach v prípade, ţe na server zapisuje viac uţívateľov. 

    

Analýza dát:Vrstvenie, Tematické mapovanie a tematické šablóny, Spojité tematické tieňovanie, Bezošvý prístup k dátam - podporu 

databázy Oracle8i Spatial release two a databázy Microsoft Access 2000, tlač - 24bitové farby, metasúbor (EMF), nepovinné 

spracovanie transparencie, nastavenie metódy tónovania farieb a uloţenie veľkosti papiera a okrajov do pracovných prostredí. dátami 

riadené kartografické legendy, Pripojenie dát k mapovým objektom a query  

Geografická analýza: Zostavovať a ukladať SQL dotazy ktoré vyvolajú a integrujú dáta z viacerých tabuliek. Vykonávať detailné 

geografické vyhľadávanie pomocou buffera a s nástrojmi pre plošné výbery. Integrovať geografické kritéria do databázových dotazov 

(ako sú contains, intersects, within atď.). Vytvárať sofistikovanú tvorbu dištriktov k vybalancovaniu oblastí alebo napr. ku štúdiu plôch 

povodí. Získať nové mapové objekty z pôvodných objektov prostredníctvom prieniku, zjednotenia a rozkladu oblastí a polygónov, z 

plochovania a z konvexných obálok a u nových plôch vykonávať dátové výpočty.  

Prezentácia výsledkov a publikovanie máp: Drag and Drop – do aplikáci ako sú Microsoft Word, MS Excel, PowerPoint a Corel Draw. 

Editovať mapy po dvojkliku priamo z OLE aplikácie, alebo exportovať mapy rovno do formátu Photoshop. Zabudovananý generátor 

správ Seagate Crystal Reports. 

        

4 CD/DVD duplikátor Epson Discproducer PP-100 - SEIKO EPSON CORP. 36 mesiacov 2 

Funkcia plnoautomatické vypaľovanie a potlač CD/DVD médií 

    

Počet 

duplikačných 

jednotiek 

2 

kapacita 

zásobníka 
100ks médií 

rýchlosť 

kopírovania 
30 CD jednotiek za hodinu 



 

 

 

 

 

 

 

Pripojenie USB 2.0 

    

5 Videokonferenčný set Sony PCS-1P -  SONY Corp. 36 mesiacov 5 

Popis 

Spracovanie vysokého dátového toku a moţnosť kombinácie IP/ISDN multi-bodového spojenia alebo rozlíšenie XGA grafiky pre 

zdieľanie dát. Vysoká kvality zvuku so štandardom MPEG4. PAL, rozlíšenie QCIF, CIF, 4CIF, počet snímkov max. 30 fps., rozlíšenie 

grafiky XGA (1024 x 768), podporované štandardy H.261, H.263, H.263+, H263++, H.264, MPEG-4 SP@L3, bitrate 2 Mb/s vrátane 

audia pri H.323, 768 kb/s vrátane audia pri H.320, podporované štandardy G.711, G722, G.722.1, G.728, G.723.1, G.729, MPEG-4 

AAC mono, protokoly TELNET (server), HTTP (server), FTP (server), SNMP (agent), PING, DNS (klient), DHCP (klient), RTCP, 

RTP (klient), TCP, ARP     

    

6 Dataprojektor - 3M DX70i - 3M Corp. 36 mesiacov 5 

Technológia: DLP  

    

Natívne 

rozlíšenie XGA 1024x768 

Jas 4200ANSI 

Kontrast 2300 :1 

Vstupy a 

výstupy 

 2xVGA-In, 1xVGA-Out, 1xUSB, 1xRS-232, 1xWired LAN RJ45, 1xDVI-D, 1xS-Video, 1xRCA, 1xComponent Video, 3xAudio-In, 

1xAudio-Out  

Príslušenstvo Napájací kábel, pripojovací kábel, diaľkové ovládanie  

    

7 Interaktívna tabuľa - eBeam Edge + eBoard - Luidia, Inc 36 mesiacov 5 

Popis 

uhlopriečka 216 cm, oceľový plech, matná biela, písanie suchými fixami na biele tabule, aktívna plocha - snímaná senzorom min 120 x 

180cm, ovládanie kurzoru myši pomocou elektronického pera, moţnosť vpisovania poznámok do akéhokoľvek premietaného programu 

(Word, Excell, PowerPoint, ...), inteaktívne ovládacie tlačidlá pre rýchly prístup s minimálnou funkčnosťou: rýchly prístup k najčastejšie 

pouţívaným funkciám, tlačidlá pre krok späť a krok vpred, tlačidlo pre vytvorenie novej stránky, tlačidlo pre kalibráciu, napájanie aj z 

USB portu 
    

    

8 Ethernet Switch Dell PowerConect 6248 - DELL Inc. 60 mesiacov 1 

Form Factor 1U osaditelné do racku 

    

Počet portov 
Backplane 48Gbps, 48 portov 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, 4x Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet porty, 

Moţnosť rozšíriť o min. 4x10GE, SR/LR/CX-4 porty 

Ďalšie ·         externý port pre konzolu 



 

 

 

 

 

 

 

poţadované 

vlastnosti 
·         switch fabric capacity min. 184 Gb/s 

·         forwarding rate (64 byte packety) min. 131 mpps 

·         8 000 MAC adries 

·         Layer 3: static routes, RIPv1, RIPv2 

príslušenstvo redundatný napájací zdroj 

       

9 Osobný počítač - Dell Precision T5500 - DELL Inc. 60 mesiacov 48 

CPU: 
1x Intel Xeon X5650, Systém dosahujúci výkon min. 31.0 bodov podľa testu SPECint base2006 rate. Moţnosť rozšírenia na min. 2 x 

CPU. - http://www.spec.org/cpu2006/results/cint2006.html 

    

Monitor: 

Dell P2210  

22”, rozlíšenie 1680x1050, odozva 5ms, kontrast 10 000:1, VGA, DVI, DisplayPort,  4x USB,  stojan umoţnujúci naklonenie, 

natočenie, výškové nastavenie a otáčanie o 90° 

RAM: 8GB 1066 MHz DDR3 ECC, 9 DIMM, min. 72GB  

HDD: 1TB 7200rpm SATA, s moţnosťou rozšírenia o 3 HDD 

Grafická karta: 
Grafická karta Nvidia Quadro 600, certifikovaná pre CAD, dosahujúca skóre min. 627 v programe PassMark - G3D Mark - 

http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html 

Zvuková 

karta: 
integrovaná 

Optická 

mechanika 
16x DVD+/-RW mechanika SATA 

Komunikácia: Sieťové pripojenie 10/100/1000 Mb/s integrované na doske, RJ-45,WLAN802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 

Rozhrania: 

2x PCI-Express x16 gen 2 150W, 2x PCI-Express x16 (zapojené v x8) 1x PCI-X, 1x PCI, 11x USB (z toho dva na prednej strane a tri 

interné), 1x eSATA, 2x PS/2, sériový, paralelný, 1x RJ-45, 1x audio, 6 in 1 Card Reader, 2x externý monitor (VGA, DisplayPort), IEEE 

1394 

Klávesnica a 

myš 

Logitech Cordless Desktop MX 5500 Revolution  

Bezdrôtový set klávesnice a laserovej myši, technológia komunikácie Bluetooth. Dve skrolovacie kolieska na myši pre rýchly presun na 

rozsiahlych dokumentoch. Informačný displej na klávesnici pre prístup ku kľúčovým informáciám. Súčasťou balenia je nabíjacia stanica 

pre myš s AC adaptérom. 

Skrinka a 

zdroj: 
Minitower s moţnosťou vertikálneho alebo horizolntálneho umiestnenia, zdroj 870W s účinnosťou 85% 

OS MS Windows 7 Professional s moţnosťou priradenia do domény 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

10 Osobný počítač Apple iMac 27 - Apple Inc. 36 mesiacov 2 

CPU: 
Intel i7 2,93GHz Quad Core Procesor dosahujúci výkon 254 bodov podľa testu speedmark 6 overall. 

http://www.macworld.com/article/143698/2009/11/speedmark6_intro.html 

    

Monitor: 27”, LED podsvietenie, widescreen 16:9, rozlíšenie 2560x1440, so zabudovanou kamerou 

RAM: 4GB 1066MHz DDR3 SDRAM 

HDD: 1TB 7200rpm SATA 

Grafická karta: ATI Radeon 5750 nezdieľaná grafická karta 1GB DDR5 pamäte 

Zvuková 

karta: 
integrovaná so vstavanými stereo reproduktormi a vstavaným mikrofónom 

Optická 

mechanika 
DVD+/-RW Double Layer (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW prepisovacia mechanika 8x 

Komunikácia: Sieťové pripojenie 10/100/1000 Mb/s integrované na doske, RJ-45,WLAN802.11 n, Bluetooth 2.1 + EDR 

Klávesnica a 

myš 
Apple Bezdrôtový set  plnohodnotnej klávesnice a myši 

Porty 
1x FireWire 800, 4x USB, SD card slot, opticko-digitálny a analógový vstup a výstup, 1x mini display port + adaptéry DVI, VGA, 

Duallink DVI 

OS Mac OS X Snow Leopard schopný bez emulácie spúšťania aplikácií podľa potreby pouţívateľa - Mathematica, Matlab 

    

11 Prenosný počítač Dell Precision M4500 - DELL Inc. 60 mesiacov 22 

CPU: 

Intel i7-940XM, štvorjadrový processor, dosahujúci skóre 198 bodov v programe SysMark, 2007 - 

http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CFUQFjAJ&url=ftp%3A%2F%2Fftp.solytron.bg%2Fupload%2FLENOV

O%2F2010%2FSMB%2520Campaign19%2FCampaign%2520plan%2520v5_marketing%2520messaging_competition_BP.ppt&rct=j&

q=intel%20i7-840QM%20in%20sysmark%202007&ei=O7HfTb3GKMTGswa6kvy-

BQ&usg=AFQjCNFBUnNzzqJ5nuiSUPLLEHqdHfrsvA&sig2=V7hwNxSFVTKF4drrrwHyyA (str. 48) 

    

Obrazovka: 15.6”, rozlíšenie 1920x1080 LED podsvietenie 

RAM: 4GB 1333 MHz DDR3  

HDD: 
500GB 7200rpm HDD obsahuje aktívnu ochranu HDD proti otrasom (3D accelerometer snímajúci pohyb vo všetkých troch osiach a 

aktívne zaparkuje hlavičky HDD v prípade zvýšeného zrýchlenia v ktorejkoľvek z týchto troch osí) 

Grafická karta: 
Nvidia Quadro FX 2800M nezdieľaná grafická pamäť, certifikovaná pre CAD, dosahujúca skóre 627 v programe PassMark - G3D Mark 

- http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html 

Zvuková 

karta: 
integrovaná 



 

 

 

 

 

 

 

Optická 

mechanika 
8x DVD+/-RW mechanika 

Komunikácia: 
Sieťové pripojenie 10/100/1000 Mb/s integrované na doske, RJ-45,WLAN802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0, moţnosť doplnenia broadband 

modulu 

Rozhrania: 
4x USB (z toho jeden eSATA), 1x RJ-45, 1x audio, 8 in 1 Card Reader, 1x PC Card, 1x  ExpressCard, 2x externý monitor (VGA, 

DisplayPort), IEEE 1394, 1x dokovací konektor 

Klávesnica: Podsvietená SK klávesnica 

Ovládanie 

kurzora: 
Duálne polohovacie zairadenie 

Energia: Batéria 9 článková Li-Ion, výdrţ viac ako 7 hodín 

Napájanie: Zdroj 130W 

Hmotnosť: Do 2.9 kg vrátane optickej mechaniky 

Operačný 

systém: 
MS Windows 7 Professional s moţnosťou priradenia do domény  

Bezpečnosť: SmarCard Reader, čítačka odtlačkov prstov 

    

12 Prenosný počítač Apple MacBook Pro 15,4" i7 - 2,66GHz - Apple Inc. 36 mesiacov 7 

CPU: 
Intel i7-2,66GHz Procesor dosahujúci výkon 161 bodov podľa testu speedmark 6 overal. - 

http://www.macworld.com/article/143698/2009/11/speedmark6_intro.html 

    

Obrazovka: 15.4” LED  matný displej 1440x900 

RAM: 8GB 1066 MHz DDR3 SDRAM 

HDD: 256GB SSD  

Grafická karta: integrovaná grafická karta s podporou HD a nezdieľaná grafická karta s 256MB pamäte 

Zvuková 

karta: 
integrovaná 

Optická 

mechanika 
DVD+/-RW mechanika  

Komunikácia: Sieťové pripojenie 10/100/1000 Mb,WLAN802.11n, Bluetooth 2.1 +EDR, 

Rozhrania: 2x USB ,1x RJ-45, 1x audio,SD Card Reader, 1x mini display port, FireWire 800 

Klávesnica: Podsvietená SK klávesnica 

Ovládanie 

kurzora: 
touchpad 

Energia: BatériaLi-poly 77,5W 

Napájanie: 85W napájací zdroj 

Operačný OS Mac OS X Leopard schopný bez emulácie spúšťania aplikácií podľa potreby pouţívateľa - Mathematica, Matlab 



 

 

 

 

 

 

 

systém: 

Príslušenstvo Apple bezdrôtová plnohodnotná klávesnica a myš, Apple 24" 16:9 LCD LED Cinema Displej 

    

13 Multifunkčná farebná laserová tlačiareň A4 - Dell 3115cn - DELL Inc. 60 mesiacov 4 

Technológia: Farebná laserová s farebným skenerom 

    

Rýchlosť 

tlače: 
30 strán za minútu čiernobielo, 17 strán farebne 

Rozlíšenie: 600 x 600 dpi 

Tlačové 

jazyky: 
PCL 5e, PCL 6, Postscript 3 

RAM: 256 MB, rozšíritelná na 1 152 MB  

Automatická 

duplexná tlač: 
áno vrátane automatického duplexného podávača dokumentov 

Tlačové 

médiá: 
Beţný papier 

Formát 

tlačových 

médií: 

A4, B5, A5, obálky DL a C5 

Kapacita 

vstupných 

zásobníkov: 

Viac účelový podávač na 150 listov a zásobník na 250 listov A4 

Celková 

vstupná 

kapacita: 

950 listov 

Celková 

kapacita 

výstupných 

zásobníkov: 

250 listov 

Rozhranie: USB 2.0, RJ-45, paralel port 

Mesačné 

zaťaţenie: 
60 000 strán/mesiac 

Kapacita 

tonerov: 
8 000 strán 



 

 

 

 

 

 

 

Tlačové 

ovládače s 

poţadovanými 

tlačovými 

jazykmi pre 

OS: 

MS Windows 7, MS Windows Server, Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 

    

14 Farebná tlačiareň ploter A0 - 44" HP Designjet T1200 1 118 mm PostScript - Hewlett-Packard Development Company, L.P. 36 mesiacov 1 

Technológia: Termálna atramentová tlačiareň 

    

Rýchlosť 

tlače: 
103 A1 výtlačkov za hodinu čb/far. 

Výstup prvej 

strany 
A1 do max. 28 s 

Tlač minimálna hrúbka čiary 0,02mm, garantovaná minimálna šírka čiary (ISO/IEC 13660:2001(E)) 0,06mm 

Pamäť 32GB + 160GB HDD 

Atrament 6 atramentových náplní, 

Manipulácia 

papiera 
podávač listov, 2x automatický podávač kotúčov, automatické prepínanie kotúčov, automatická rezačka 

Papier 
60 aţ 328g/m2 podporované veľkosti A4, A3, A2, A1, A0, max. Dĺţka tlače 91m, tlač min. na kancelársky, kriedový, technický, 

fotografický papier, fóliu, samolepky 

Konektivita 1x USB, 10/100/1000MB Ethernet, 1x voľný slot na prídavnú kartu 

Tlačové 

jazyky: 
Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI 

Príslušenstvo tlačové hlavy, sieťový kábel, atramentové kazety 

    

15 Rack 42U - Dell PowerEdge 4220 42U - DELL Inc. 60 mesiacov 1 

Rack 

42U/600mm 
Univerzálny technologický stojan s výškou 42U s bočnicami, šírka stojana 600 mm, hĺbka stojana 1070 mm, uzamykateľné dvere. 

    

Konzola pre 

rack: 

Dell Lokálna konzola do racku s výškou 1U, ktorá obsahuje klávesnicu , polohovacie zariadenie a TFT LCD s uhlopriečkou 17” (Dell 

1U LCD 17in with Dell rack rails kit + rack keyboard with touchpad kit) 

KVM 

prepínač: 

Dell 1082DS KVM prepínač na 8 serverov s moţnosťou prístupu cez IP sieť, súčasťou dodávky je potrebné príslušenstvo na pripojenie 

8 serverov 

Rozvod 

napájania: 

Dve samostatné vetvy, súčasťou dodávky je potrebné príslušenstvo na pripojenie všetkých ponúkaných serverov, diskových polí, 

zálohovacích pások, switchov a ovládacej konzoly, inštalované priamo v racku 



 

 

 

 

 

 

 

    

16 Serverové šasi Dell PowerEdge M1000e Blade Enclosure - DELL Inc. 60 mesiacov 2 

Form Factor 
10U, osaditelné 16 Blade serverami polovičnej výšky alebo 8 Blade serverami plnej výšky, moţnosť kombinácie oboch variánt v rámci 

jedného chassis 

    

Chladenie šasi osadené maximálnym moţným počtom redundantných hot plug ventilátorov - 9 redundantných ventilátorov 

Napájanie Redundantné zdroje, 6 ks Hot-Plug 

Konektivita min. 16x 10/100/1000 MB + 10GBe port L3 switch 

Vstupné 

zariadenia 

KVM switch (integrovaný v chassis - klávesnica, myš, monitor), aţ 6 I/O modulov pre vyvedenie rozhraní jednotlivých serverov. 

Podpora ethernetovej, fibre channel a infiniband technologie. 

Management 

Redundantné osadenie riadiaceho modulu pre chassis poskytujúceho centrálnu správu, monitoring a inventory. Management modul 

poskytuje nástroje pre riadenie spotreby v reálnom čase a  umoţňuje konektivitu k vzdialenému managementu jednotlivých serverov 

umiestených v chassis. Prístup cez web browser, Telnet s podporou. Podpora vytvárania virtuálnych médií.  

  
Súčasťou chassis je zobrazovací minipanel LCD, ktorý informuje o stave chassis i jednotlivých Blade serverov a je schopný nastavovať 

niektoré parametre chassis i Blade serverov a I/O modulov. 

  Chassis umoţňuje funkcie pre riadenie spotreby. 

Opt. Dell externá DVD-RW, USB 

    

17 Server typu blade - Dell PowerEdge M710 - DELL Inc. 60 mesiacov 16 

Typ zariadenia Server typu blade, zasunutelný do chassis ponúknutého v rámci poloţky č. 16 

    

Procesor 
2x Intel Xeon X5670 - Výkon servera s ponúkanými CPU dosahuje výkon aspoň 356 bodov podľa testu CINT2006 rate. 

http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html 

Operačná 

pamäť 

72 GB (18x 4GB Dual Rank RDIMM 800MHz) pre 2 CPU moţnosť osadenia 144GB RAM  

rozšíritelnosť na minimálne 144GB, 18 pozícií na RDIMM alebo UDIMM 1333 MHz pamäti 

Diskový 

subsystém 

2 x 146GB SAS 2.5" (15k rpm) v RAID 1 hot-plug 

Osaditeľnosť: 4x HDD 2,5”  Hot-Plug/SATA/SAS/SSD 

RAID radič typu SAS podporujúcí RAID 0, 1, velkosť cache pamäte 256 MB  zálohovaná batériou 

Sieťová karta 2x Ethernet  10/100/1000 Mbit/s  integrovaná  sieťová karta s podporou iSCSI a TCPIP OffLoad Engine 

I/O sloty 
2x Ethernet 1Gbps (na matičnej doske), 2 x 10Gbps dualport Ethernet (prídavné  adaptéry), moţnosť osadiť celkovo 4 prídavné I/O 

adaptéry technologií ethernet, fibre channel, FcoE, či infiniband, 3x externý a 1 x interný USB port 

Hypervisor Moţnosť bootovania virtualizačnej vrstvy serveru z vyberateľného média s nastavitelnou ochranou proti zápisu. 

Management a Management serveru nezávislý na operačnom systéme poskytujúci následujúce management funkcie a vlastnosti: 



 

 

 

 

 

 

 

vzdialená 

správa 
·           web GUI a dedikovaná IP adresa 

·           logovanie udalostí do separátnej pamäťovej oblasti. 

·           sledovanie hardwarových senzorov (teplota, napätie, stav, chybové sensory) 

·           error alerty (server reset, kritické senzorové hodnoty, atd.) za pouţitia email traps, paging, atď. 

·           IPMI funkcionalita 

·           server reset, reboot, power-on/off/cycle 

·           power management vlastnosti 

·           Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvojfaktorová autentikácia (TFA), encryption) 

.           podpora Remote virtual serial support 

MS Windows Server 2008 Datacenter Edition x64 bit, obsahujúci licenciu na neobmedzený počet virtuálnych serverov 

    

18 Diskové pole Dell Equallogic PS6510X SAS 10K - DELL Inc. 60 mesiacov 2 

Systém Diskové pole typu IP SAN 

    

Prenosová 

technológia, 

protokol 

Ethernet, iSCSI 

Front-End 

konektivita 

2 Storage procesory 

Základná konektivita : 2 iSCSI 10GbE porty na kaţdý Storage procesor 

Cache 2 GB na kaţdý Storage Procesor, zálohovaný batériou, zabezpečujúci min. 48 hod. ochranu dát 

Disková 

kapacita 

48x 450GB SAS 10K hot plug diskov, spolu 21,6 TB neformátovanej kapacity s pouţitím HDD SAS 10k rpm s  moţnosťou rozšírenia 

celkom aţ na 16 políc s osadenými 48HDD 450GB SAS 10K HDD hot plug 

RAID  

·      Systém podporuje tieto RAID štandardy:  

RAID-5, RAID-6, RAID-10, RAID-50 

·      Podpora globálnych hot-spares 

Software    

poţadovaný 

v dodávke 

·         Software pre úplnú konfiguráciu, management a monitorovanie všetkých polí rovnakého typu naraz. 

·         Software pre tvorbu konzistentných snapshotov/snapklonov (podpora Hyper-V, SQL server, Exchange) 

·         Software pre on-line replikácie 

·         Software pre Multipath konektivitu k polu (windows, VMware) pre max. moţný počet pripojitelných serverov 

Zaistenie 

vysokej 

dostupnosti 

·        migrácia dát/zväzkov medzi diskovými poliami 

·         Upgrade konektivity, storage procesorov, rozšírenia kapacity alebo výmena HDD je moţná za chodu, bez výpadku 

poľa a bez straty konektivity pripojených serverov 

Management ·         GUI prostredníctvom web-browseru 



 

 

 

 

 

 

 

·         Dedikovaný port pre management 

·         CLI via SSH a Telnet 

Certifikované 

pre  

·         VmWare, Windows, Xen 

·         Microsoft Simple SAN 

o   HW WSS provider, HW VDS provider a MultiPath support v cene 

o   Moţnosť spravovať SAN pomocou Microsoft Storage Manager for SAN 

Ďalšie 

poţadované 

vlastnosti 

·         Redundancia všetkych komponentov (storage procesor, cache, ventilatory, zdroje) v rámci jedného fyzického boxu. 

·         Aktívny prístup z min. dvoch storage kontrolerov k jednému volumu - Active/Active 

·         Sučasťou je licenčné pokrytie všetkých SW na max. moţný počet hostov/kapacitu.  

·         Budúci prípadný upgrade tej istej kapacity nepresiahne hodnotu poľa ponúknutú v tomto výberovom konaní. 

.         Zväzky do 1024 

·         Aktualizácia firmware a všetkých (s poľom dodaných) softvérov zdarma po dobu supportu 

  redundantné zdroje 2ks 

    

19 Switch 1GB Dell PowerConnect M6220 - DELL Inc. 60 mesiacov 2 

  

ethernet switch s následujúcimi parametrami. 

    

·         20 portov 10/100/1000BASE-T auto-sensing Gigabit Ethernet 

·         4 Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet porty 

·         externý port pre konzolu 

·         switch fabric capacity 128 Gb/s 

·         forwarding rate (64 byte packety) 95 mpps 

·         8 000 MAC adries 

·         Layer 3: static routes, RIPv1, RIPv2, 

    

20 Switch 10GB Dell PowerConnect M8024 - DELL Inc. 60 mesiacov 2 

  

10Gb  ethernet switch s následujúcimi parametrami. 

    

·         24 portov 10Gb Ethernet 

·         4 Small Form-Factor Pluggable (SFP+) 10 Gigabit Ethernet porty 

·         switch fabric capacity 240 Gb/s 

·         forwarding rate (64 byte packety) 357 Mpps 

·         16 000 MAC adries 



 

 

 

 

 

 

 

·         Layer 3: static routes, RIPv1, RIPv2,  

    

21 Zálohovacia mechanika Dell PowerValut TL2000 LT04-120 - DELL Inc. 60 mesiacov 1 

Form Factor Pásková jednotka 2U osaditeľná do racku 

    

Prenosová 

technológia, 

protokol 

iSCSI 

Kapacita páska LTO4 800GB bez kompresie/1,6TB s kompresiou 

Počet pások 
24 pások - súčasťou zálohovacej mechaniky je pásková kniţnica pozostávajúca z 24 pások LTO4 pre 800GB/1,6TB - pásky sú súčasťou 

dodávky 

    

22 Záložný napájací zdroj Dell UPS Rack 5600 4U - DELL Inc. 60 mesiacov 4 

Form Factor 4U osaditeľný do racku 

    

Výkon 5600W s dobou zálohovania 6 minút pri plnej záťaţi 

Ovládanie 

kurzora: 
Integrovaný displej na prednej strane s tlačidlami 

Prídavné 

batérie 
Dell Battery modul - Rozširujúci batériový modul k uvedenej UPS výška 3U 

Manaţment Dell UPS Network Management Card vrátane manaţovacieho SW 

Umiestnenie 

Všetky 4 UPS budú umiestnené spolu v samostatnom 42U Dell PowerEdge 4220 racku s hĺbkou 107cm, súčasťou racku je zabezpečenie 

napájania pre všetky ponúknuté UPS vrátane prídavných batérií prostredníctvom PDU panelov, rack je rovnakej obchodnej značky ako 

je výrobca UPS 

       

23 Servisný notebook - Dell Precision M4500 - DELL Inc. 60 mesiacov 1 

CPU: 
Intel i-5 540M dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre najmenej 131 bodov v programe SysMark, 2007. 

http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2007web.html  

    

Obrazovka: 15.6”, rozlíšenie 1920x1080 

RAM: 4GB 1333 MHz DDR3  

HDD: 

250GB 7200rpm 

obsahuje aktívnu ochranu HDD proti otrasom (3D accelerometer snímajúci pohyb vo všetkých troch osiach a aktívne zaparkuje hlavičky 

HDD v prípade zvýšeného zrýchlenia v ktorejkoľvek z týchto troch osí) 

Grafická karta: Nvidia Quadro FX880M s 1 GB nezdieľanej grafickej pamäte, certifikovaná pre CAD 

Zvuková 

karta: 
integrovaná 



 

 

 

 

 

 

 

Optická 

mechanika 
DVD+/-RW mechanika 

Komunikácia: Sieťové pripojenie 10/100/1000 Mb/s integrované na doske, RJ-45,WLAN802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 

Rozhrania: 
4x USB (z toho jeden eSATA), 1x RJ-45, 1x audio, 5 in 1 Card Reader, 1x ExpressCard, 1x PC card, 1x dokovací konektor, 2x externý 

monitor (VGA, DisplayPort), IEEE 1394 

Klávesnica: SK klávesnica 

Ovládanie 

kurzora: 
Duálne polohovacie zairadenie,  

Energia: Batéria 9 článková 

Napájanie: Zdroj 90W 

Operačný 

systém: 
OS MS Windows 7 Professional s moţnosťou priradenia do domény 

Bezpečnosť: SmartCard Reader, čítačka odtlačkov prstov 

    

24 Editačný software - Adobe Systems Incorporated   6 

  Softvér Adobe Premier Professional CS5 kompatibilný s OS Windows v slovenskej jazykovej lokalizácii     

    

25 Software pre tvorbu pdf dokumentov - Adobe Systems Incorporated   12 

  Softvér Adobe Acrobat 9.0 Professional kompatibilný s OS Windows v slovenskej jazykovej lokalizácii     

    

26 Software prezber a správu bibliografických citácií a webových referencií - Thomson Reuters   100 

  Softvér EndNotes     

    

27 Software pre ekonometriu - IHS Eviews   100 

  Softvér e-views + e-views ilustrated     

    

28 Software na simuláciu ekonomických procesov - isee systems, inc.   100 

  Softvér Stella v9.1     

    

29 Analytický a štatistický software - StataCorp LP   100 

  Softvér Stata 11 MP4 with PDF documentation set     

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

30 Počítačový algebraický systém - Wolfram Research Inc.   100 

  Softvér Mathematica 7     

    

31 Programové prostredie pre vedeckotechnícké numerické výpočty - The MathWorks, Inc.   100 

  

Softvér Matlab Suite + tier 1 + toolbox  - obsahuje Matlab Suite – jadro systému + Tier-1 pozostávajúci zo súčastí Matlab Builder EX, 

Matlab Builder JA, Matlab Builder NE, Matlab Compiler, Model-Based Calibration Toolbox, Real-Time Windows Target, Real-Time 

Workshop, Real-Time Workshop Embedded Coder, SimBiology, SimEvents, SimPowerSystems, Simulink HDL Coder, Stateflow, 

SystemTest, Target Support Package, xPC Target, xPC Target Embedded Option, + Toolbox  
    

    

32 Licencia Commodity pricest statistics - Unitecd Nations Conference on Trade and Development   1 

  Neobmedzená platnosť licencie počas trvania projektu. Trvanie projektu je do 31.08. 2013     

    

33 Reproduktory pre videokonferenciu JAMO S 506 HCS 5 - Klipsch Group, Inc 36 mesiacov 6 

  

Komplet 5.1 reproduktorov pre videokonferencie. Zostava zloţená z dvoch predných reproduktorov 2x 180W, dvoch satelitných 

reproduktorov 2x130W, jedného centrálneho reproduktora 140W a subwoofera 200W.     

    

34 LCD televízor pre videokonferenciu - Samsung UE40D7000 - SAMSUNG 36 mesiacov 4 

  

LCD Full HD 40", integrovaný analogový a  DVB-T tuner, formát 16:9, rozlíšenie 1920x1080, moţnosti formátu Automatický, 16:9, 

Wide Zoom, Zoom, 4:3, Screen Fit, Wide Color Enhancer Pro (Technológia Wide Color Enhancer s farebnou škálou LED ), Real Movie 

( plynule zobraziť 24 snímkov za sekundu (Blu-ray) pri signáli privedenom cez vstup HDMI, zvuk SRS Trusurround HD & Dolby 

Digital Plus, hudobný výkon 2x10W, vstupy 4xHDMI (ver. 1.3), SCART 2x, component (Y/Pb/Pr) 1x, Composite, L/R- bočný, S-

Video- bočný, PC vstup, USB (JPEG, MP3), PC-Audio in, otočný podstavec     

    

35 Datavideo projektor - Casio XJ-A150 - Casio America Inc. 36 mesiacov 5 

Technológia: DLP  

    

Natívne 

rozlíšenie XGA 1024x768 s podporou UXGA 1600x1200 

Jas 3000ANSI 

Kontrast 1800 :1 

Funkcie automatická korekcia lichobeţníkovitosti 

Vstupy a 

výstupy 1x VGA, 1x HDMI, 1x RS-232 

Ţivotnosť 20.000 hodín 



 

 

 

 

 

 

 

lampy 

Príslušenstvo 

Napájací kábel, VGA kábel, diaľkové ovládanie, prepravné púzdro, nástenné projekčné plátno s číernymi okrajmi rozmermi min. 

300x250cm, pomer strán 4:3  

    

36 Konferenčný telefón - Panasonic KX-NT700 - Panasonic Consumer Electronics Company 36 mesiacov 4 

popis 

Konferenčný IP a analógový telefón s podporou HD zvuku, slot na SD kartu pre nahrávanie hovorov, USB slot pre spravu zariadenia a 

nahrávanie hovorov, napájanie PoE alebo elektrická sieť, záznam konferencie, moţnosť pripojiť min. po dva prídavné mikrofóny  (min. 

8 mikrofónov)     

    

37 Mininotebook - Acer NB AO 753 - Acer Inc.  36 mesiacov 2 

CPU: 
Processor Intel Celeron U3400 dosahujúci skóre aspoň 321 bodov v PassMark - CPU Mark.  

http://www.cpubenchmark.net/midlow_range_cpus.html 

    

Obrazovka: 11.6”, rozlíšenie 1366x768 s web kamerou 

RAM: 1GB 

HDD: 160GB 

Grafická karta: Integrovaná s podporou prehrávania HD videa 

Zvuková 

karta: 
integrovaná 

Komunikácia: Sieťové pripojenie 10/100 MB/s integrované na doske, RJ-45,WLAN802.11 n, Bluetooth 

Rozhrania: 3x USB, 1x RJ-45, 1x audio, 5-in-1 Card Reader (SD, MMC, MMCplus, MS, MS PRO, XD), 1x VGA, 1x HDMI,  

Klávesnica: SK klávesnica 

Ovládanie 

kurzora: 
touchpad 

Energia: Batéria 6 článková 

Hmotnosť: Max 1.46kg 

Operačný 

systém: 
OS MS Windows 7 Home Premium 

    

38 Farebná laserová tlačiareň A4 - HP Color LaserJet 3525x - Hewlett-Packard Development Company, L.P. 36 mesiacov 30 

Technológia: Farebná laserová mono/color 

    

Rýchlosť 

tlače: 
30 strán čiernobielo/ 30 strán farebne strán za minútu 

Výstup prvej 

strany 
Do 11 s 



 

 

 

 

 

 

 

Rozlíšenie: 1200x600 black aj color 

Tlačové 

jazyky: 
PCL 5, PCL 6, Postscript 3, PDF v1.4 

Procesor 515MHz 

RAM: 512 MB 

Automatická 

duplexná tlač: 
áno 

Formát 

tlačových 

médií: 

A4, B5, A5, obálky DL a C5 

Kapacita 

vstupných 

zásobníkov: 

850 listov 

Celková 

kapacita 

výstupných 

zásobníkov: 

250 listov 

Rozhranie: 1xUSB 2.0,1x RJ-45 10/100/1000MB, 

Zariadenia ponúknuté v rámci položiek 8, 16, 17, 18,19,20,21,22, umožňujú jednotný manažment prostredníctvom manažovacích nástrojov, štandardne 

poskytovaných výrobcom ponúkaných zariadení. 

Všetky produkty dátového centra - bladové chasie, severy, storage, switche, diskové polia, zálohovacie mechaniky, záložné zdroje, racky s príslušenstvom, tvoria jeden 

funkčný celok 

Všetky ponúknuté softvérové licencie vychádazjú a sú licencované na ponúknuté hardvérové prvky obsiahnuté v tejto ponuke a sú v súlade s licenčnými podmienkami 

jednotlivých softvérových výrobcov. 

Všetky komponenty ponúknuté v rámci dátového centra - - bladové chasie, severy, storage, switche, diskové polia, zálohovacie mechaniky, záložné zdroje, budú 

osadené v rackoch a budú mať zabezpečené napájanie, vzálomné logické a funkčné prepojenie vrátane potrebnej dátovej konektivity. 

V Bratislave dňa                      V Bratislave  dňa.............. 

 

Zhotoviteľ:            Objednávateľ:  

 

___________________________      ________________________________   

Ing. Jozef Koţár, predseda predstavenstva                Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,                                

Štefan Dobák, člen predstavenstva      rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 

spol. Gratex International, a.s. 



 

 

Príloha č. 2 k zmluve – Určenie ceny 

 

  

Názov položky 
Množstvo 

(ks) 

Cena za ks 

bez DPH 

Cena za 

požadované 

množstvo 

bez DPH 

20% DPH 

Cena za 

požadované 

množstvo 

vrátane 

DPH 

1 Štatistický software 100 2 500,00 250 000,00 50 000,00 300 000,00 

2 Dátový analytický systém 1 16 730,00 16 730,00 3 346,00 20 076,00 

3 SW pre tvorbu máp a geografické analýzy 5 2 150,00 10 750,00 2 150,00 12 900,00 

4 CD/DVD duplikátor 2 1 680,00 3 360,00 672,00 4 032,00 

5 Videokonferenčný set 5 3 350,00 16 750,00 3 350,00 20 100,00 

6 Dataprojektor 5 1 870,00 9 350,00 1 870,00 11 220,00 

7 Interaktívna tabuľa 5 1 760,00 8 800,00 1 760,00 10 560,00 

8 Ethernet Switch 1 3 070,00 3 070,00 614,00 3 684,00 

9 Osobný počítač 48 3 160,00 151 680,00 30 336,00 182 016,00 

10 Osobný počítač 2 4 560,00 9 120,00 1 824,00 10 944,00 

11 Prenosný počítač 22 1 530,00 33 660,00 6 732,00 40 392,00 

12 Prenosný počítač 7 7 620,00 53 340,00 10 668,00 64 008,00 

13 Multifunkčná laserová tlačiareň A4 4 1 730,00 6 920,00 1 384,00 8 304,00 

14 Farebná tlačiareň A0 1 5 650,00 5 650,00 1 130,00 6 780,00 

15 Rack 42U 1 3 420,00 3 420,00 684,00 4 104,00 

16 Serverové šasi 2 9 810,00 19 620,00 3 924,00 23 544,00 

17 Server typu blade 16 13 430,00 214 880,00 42 976,00 257 856,00 

18 Diskové pole SAN 2 81 310,00 162 620,00 32 524,00 195 144,00 

19 Switch 1GB 2 1 900,00 3 800,00 760,00 4 560,00 

20 Switch 10GB 2 7 410,00 14 820,00 2 964,00 17 784,00 

21 Zálohovacia mechanika 1 18 560,00 18 560,00 3 712,00 22 272,00 

22 Záloţný zdroj napájací zdroj 4 3 070,00 12 280,00 2 456,00 14 736,00 

23 Servisný notebook 1 1 680,00 1 680,00 336,00 2 016,00 

24 Editačný software 6 960,00 5 760,00 1 152,00 6 912,00 

25 Software pre tvorbu pdf dokumentov 12 610,00 7 320,00 1 464,00 8 784,00 

26 

Softvér pre zber a správu bibliografických citácií a 

webových referncií 
100 140,00 14 000,00 2 800,00 16 800,00 

27 Softvér pre ekonometriu 100 380,00 38 000,00 7 600,00 45 600,00 

28 Softvér na simuláciu ekonomických procesov 100 1 570,00 157 000,00 31 400,00 188 400,00 

29 Analytický a štatistický softvér 100 1 150,00 115 000,00 23 000,00 138 000,00 

30 Počítačový algebraický systém 100 720,00 72 000,00 14 400,00 86 400,00 

31 

Programové prostredie pre vedeckotechnické 

numerické výpočty 
100 660,00 66 000,00 13 200,00 79 200,00 

32 Licencia Commodity Price Statistics 1 440,00 440,00 88,00 528,00 

33 Reproduktory pre videokonferenciu 6 770,00 4 620,00 924,00 5 544,00 

34 LCD televízor pre videokonferenciu 4 980,00 3 920,00 784,00 4 704,00 

35 Datavideo projektor 5 1 100,00 5 500,00 1 100,00 6 600,00 

36 Konferenčný telefón 4 580,00 2 320,00 464,00 2 784,00 



 

 

 

 

 

 

 

37 Notebook 2 330,00 660,00 132,00 792,00 

38 Farebná laserová tlačiareň 30 820,00 24 600,00 4 920,00 29 520,00 

  Spolu     1 548 000,00 309 600,00 1 857 600,00 

 

V Bratislave dňa                   V Bratislave  dňa.............. 

 

 

Zhotoviteľ:         Objednávateľ: 

 

 

 

___________________________   ________________________________   

Ing. Jozef Koţár,          Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,                                

predseda predstavenstva                rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 

spol. Gratex International, a.s. 

                   

 

 

___________________________ 

Štefan Dobák, 

člen predstavenstva 

spol. Gratex International, a.s. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 k zmluve - menný zoznam servisných technikov a overené kópie dokladov o 

ich certifikácii  

 

 

Erik Bartal 

 

Ing. Rudolf Torvényi 

 

Ing. Peter Záhradník 
 

 

 

V Bratislave dňa                   V Bratislave  dňa.............. 

Zhotoviteľ:         Objednávateľ: 

 

 

 

___________________________   ________________________________   

Ing. Jozef Koţár,          Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,                                

predseda predstavenstva                rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 

spol. Gratex International, a.s. 

                   

 

 

___________________________ 

Štefan Dobák, 

člen predstavenstva 

spol. Gratex International, a.s. 
 


