
Rámcová dohoda č. MC200S/37
číslo zmluvy u kupujúceho: SE -203-62/0VO-2008

uzavretá v súlade s§ 64 a v zmysle §11 zákona Č. 25/2006Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Kupujúci:

V zastúpení:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

IČO:
IČDPH:

2. Predávajúci:

V zastúpení:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

IČO:

IČO DPH:

,Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

JUDr. ROBERT KALIŇÁK
podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky

Štátna pokladnica Bratislava
7000180023/8180
00151866
SK 2020571520

z poverenia ďalších kupujúcich
( ďalej len "kupujúci" )

MICROCOMP-Computersystém, s. r. o.
Kupecká 9
94901 Nitra

Jozef Gál
konateľ spoločnosti

Tatra banka, a. s.
2627290119/1100
31410952
SK2020405354

Podnikateľje zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka
číslo 2950/N.

( ďalej len "predávajúci,,)
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II. PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY

1. Predmetom rámcovej dohody je dodávka notebookov a príslušenstva. Súčasťou dodávky
je dokumentácia v slovenskom jazyku a SW ovládače. Notebooky podporujú sieťové

prostredie Fast Ethernet, operačné systémy MS Windows Vista, resp. XP Pro a sú spolu s
príslušenstvom jednej obchodnej značky a v jednom farebnom prevedeni.

2. Podrobná špecifikácia predmetu rámcovej dohody je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je
neoddeliteľnousúčasťoutejto rámcovej dohody.

3. Množstvo jednotlivých typov predmetu rámcovej dohody špecifikovaných v prílohe č. 1
s určením ich ceny podľa článku III zmluvné strany upresnia počas účinnosti tejto
rámcovej dohody formou zadania zákazky objednávkou.

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v bode 1 tohto článku a kupujúci sa
zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III tejto rámcovej dohody.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet rámcovej dohody v bezchybnom stave ti v kvalite
I. triedy.

6. Predmet rámcovej dohody podľa bodu 1 zahŕňa:

• predinštaláciu operačného systému a podporného softvéru,
• zaškolenie technických pracovníkov,
• clo, dovoznú prirážku, daň z pridanej hodnoty,
• dopravu do miesta plnenia určeného kupujúcim na území Slovenskej republiky,
• odstránenie obalového materiálu z priestorov kupujúceho na základe požiadavky,
• usmernenie k inštalačným postupom,
• záručný servis

7. V prípade, že výroba požadovaného typu zariadenia bude ukončená, resp. príde k jeho
inovácii počas platnosti uzatvorenej Rámcovej dohody, predávajúci je povinný dodať

kupujúcemu tovar rovnakého druhu s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako je
tovar podľa uvedenej špecifikácie, za cenu zodpovedajúcu pôvodnej Rámcovej dohode.
Táto zmena bude upravená Dodatkom k rámcovej dohode a bude doložená dokladom
potvrdzujúcim túto zmenu.

8. Kupujúci si vyhradzuje právo zmeny druhu tovarov v objednávkach podľa svojich
požiadaviek a aktuálnej ponuky na trhu. V prípade potreby obstarať tovary obdobného
charakteru ako sú tovary uvedené v prílohe č.l bude verejný obstarávateľ postupovať

v zmysle § 64 ods.(4) zákona Č. 25/2006 Z. z..

III. KÚPNA-CENA

1. Kúpna cena predmetu rámcovej dohody uvedeného v článku II (ďalej len "cena") bola
určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho
vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Cena podľa bodu 1 tohto článku rámcovej dohody predstavuje cenu za 1 kus zariadenia
špecifikovaného v rámcovej dohode podľa článku II.

3. Cena podľa bodu 1 tohto článku rámcovej dohody je nasledujúca:
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p. Kúpna cena za Cena za l ks
DPH 19%

Cena za l ks
č. notebooky v SKlEUR bez DPH v SKlEUR s DPH

1. Notebook konfigurácia A 22600,00 / 750,18 4294,00 / 142,53 26894,00 / 892,72

2. Notebook konfigurácia B 24780,00 / 822,55 4708,20 / 156,28 29488,20 / 978,83

3. Notebook konfigurácia C 36100,00 / l 198,30 6859,00 / 227,68 42959,00 / 1425,98

4. Notebook konfigurácia D 40870,00 / 1356,64 7765,30 / 257,76 48635,30 / 1614,40

5. Notebook.konfiguráciaE 37920,00 / 1258,71 7204,80 / 239,16 45124,80 / 1497,87

6. Notebook konfigurácia F 54 6~0,00 / l 814,38 10385,40 / 344,73 65045,40 / 2 159,11

7. Notebookkonfigurácia G 38720,00 / 1285,27 7356,80 / 244,20 46076,80 / 1529,47

.8. Notebook konfigurácia H 42250,00 / 1402,44 8027,50 / 266,46 50277,50 / 1668,91

9. . Prislušenstvo 29000,00 / 962,62 5.510,00 / 182,90 34510,00 / 1 145,52

9.1 Taška 14,1" ... 450,00 / 14,94 85,50 / 2,84 535,50 / 17,78

9.2 Taška 15,4" 540,00 / 17,92 102,60 / 3,41 642,60 / 21,33

9.3. Taška 17" 830,00 / 27,55 157,70 / 5,23 987,70 / 32,79

.9.4 Dock 3070,00 / 101,91 583,30 / 19,36 3653,30 / 121,27

9.5 Port replikátor 2600,00 / 86,30 494,00 / 16,40 3094,00 / 102,70

9.6 Klávesnica 300,00 / 9,96 57,00 / 1,89 357,00 / 11,85

9.7 Myš 180,00 / 5,97 34,20 / 1,14 214,20 / 7,11

9.8 Bezdrôtový set 2130,00 / 70,70 .404,70 / 13,43 2534,70 / 84,14

9.9 Reproduktory 830,00 / 27,55 157,70 / 5,23 987,70 / 32,79

9.10 Monitor 19" 5790,00 / 192,19 l 100,10 / 36,52 6890,10 / 228,71

9.11 Monitor 19" wide 5900,00 / 195,84 l 121,00 / 37,21 7021,00 / 233,05

9.12 Monitor 22" wide 6380,00 / 211,78 1212,20 / 40,24 7592,20 / 252,01

SPOL U: 326900,00 / 10 851,09 62111,00 / .2061,71 389011,00 / 12 912,80

4. Jednotlivé ceny predmetu dohody sú maximálne. Zmluvné strany sa zaväzujú minimálne
l krát ročne prehodnotiť technickú špecifikáciu a cenu zariadení.

5. Cenuje možné zmeniť len:
• pri podstatnej zmene podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov Slovenskej

republiky (zmena výšky DPH, dovozných poplatkov apod.), alebo v prípade
inflačných vplyvov podľa vyhlásených údajov Štatistického úradu SR za rok 2008,
2009 a 20 l Ovyššej ako 3 %.

., pri zmene kurzu USD voči SKK (resp. voči EUR po 1.1.2009) o viac, než 2% /
oproti kurzu USD podľa NBS ku dňu 18.11.2008 v čase, ktorý uplynie do dňa

fakturácie dodávky. O prípadnej zmene cien z uvedeného dôvodu predávajúci
zašle kupujúcemu písomné oznámenie a predajnú cenu dodávky prepočíta

svýmenným kurzom USD voči SKK (resp. voči EUR po 1.1.2009) podľa NBS
aktuálnym v deň fakturácie.

• zmene dodávaných zariadení yyvolanej nedostupnosťou pôvodných zariadení
(napr. ukončenímvýroby)

• technologickej zmene vyrábaných a dodávaných zariadení.

IV. MIESTO PLNENIA

1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predmet rámcovej dohody v článku II tejto
rámcovej dohody bude dodaný na Ministerstvo vnútra SR a jeho rozpočtové a
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príspevkové organizácie. Konkrétne miesta plnenia s presnými adresami, telefónnymi
číslami a kontaktnými osobami budú uvedené v jednotlivých objednávkach.

V. DODACIE PODMIENKY

1. Predmet zákazky špecifikovaný vrámcovej dohode, čl. II, bod 1 dodá predávajúci na
základe písomnej objednávky kupujúcemu vždy do 30 dní odo dňa doručenia písomnej
objednávky, ktorá obsahuje všetky požadované údaje.

2. Poverený- zástupca kupujúceho, ktorý tovar prevezme, potvrdí prevzatie podpisom a
odtlačkom pečiatky na dodacom liste. Dodací list potvrdený predávajúcim i kupujúcim je
podkladom na úhradu faktúry.

3. Kupujúci má právo odmietnuť dodávku v prípade, že tovar je zjavne poškodený, alebo sú
dodané iné zariadenia, než boli objednané.

4. Objednávku vystaví kupujúci prípadne ďalší kupujúci, s ktorými verejný obstarávateľ

počas účinnostitejto rámcovej dohody uzavrel, resp. uzavrie príkaznú zmluvu.

5. Objednávku na dodávku tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu poštou alebo
faxom. Objednávka musí obsahovať názov a typové označenie objednávaných zariadení,
množstvo (počet kusov), presnú adresu miesta dodania v zmysle článku IV. tejto rámcovej
dohody, kontaktnú osobu zodpovednú pre danú dodávku s uvedením čísla telefónu v
zmysle článku XIII .a fakturačné údaje.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Úhrada faktúry sa vykoná čiastkovými platbami po dodaní jednotlivých ucelených
čiastkovýchplnení nasledujúcim spôsobom:

- po ukončení jednotlivých dodávok predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad.
Súčasťou daňového dokladu budú originály dodacích listov na dodávku zariadení
potvrdené kupujúcim, ktoré budú obsahovať názov zariadení s výrobnými číslami, ich
počty, mená a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho, pečiatku a dátum' prevzatia
zariadení.

2. Úhrada faktúry sa vykoná výhradne prevodným príkazom.

3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

4. Faktúra musí. obsahovať náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať

všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť ich
predávajúcemu na dopracovanie.

5. Predávajúci zašle faktúru DOPORUČENE alebo doručí osobne vždy s jednou kópiou.
Obálky musia byť označené "FAKTÚRA".

VII. DOBA TRVANIA RÁMCOVEJ DOHODY

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 4 rokov odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.

VIII. ZÁNIK RÁMCOVEJ DOHODY

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od rámcovej dohody pri podstatnom
porušení zmluvnej povinnosti druhou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu
stalo plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným alebo v ďalších

4



prípadoch uvedených v tejto rámcovej dohode. Odstúpenie od rámcovej dohody
odstupujúca strana oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o
podstatnom porušení rámcovej dohody dozvedela.

2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody, keď kupujúci nezaplatí
odsúhlasené faktúry do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.

3. Kupujúci môže od tejto rámcovej dohody okamžite odstúpiť, ak predávajúci podstatným
spôsobom porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto rámcovej dohody.

4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od rámcovej dohody, má právo
požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných
ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že vypovedať rámcovú dohodu je možne aj bez udania
dôvodu. Výpovedná lehota podľa tohoto bodu je ô-mesačnáa začína plynúť prvým dňom

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

6. Výpoveď musí mať písomnú formu.

IX. SPÔSOB PLNENIA RÁMCOVEJ DOHODY

1. Plnenie rámcovej dohody sa bude realizovať zadaním zákazky na základe objednávky
vystavenej kupujúcim alebo ďalšími kupujúcimi.

2. Ďalšími kupujúcimi pre potrebu tejto rámcovej dohody sa rozumie verejný obstarávateľ

podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorí uzavreli s verejným obstarávateľom a
vyhlasovateľom verejnej súťaže - Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - príkaznú
zmluvu, ktorej predmetom je obstaranie zhodného predmetu zákazky ako je predmet tejto
rámcovej dohody a za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode.

3. Na základe potrieb kupujúceho a uzatvorenej Rámcovej dohody v zmysle § 64 ods. 3 a 4
zákona o verejnom obstarávaní kupujúci doručí predávajúcemu objednávku na dodanie
predmetu zákazky. Objednávka musí obsahovať všetky náležitosti podľa čl, V, bod 3 .

X. ZÁRUČNÉ PODMIENKY - ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má predávajúci povinnosť bezplatne
odstrániť vadu predmetu zmluvy pri oprávnenej reklamácii v dohodnutom čase na mieste
inštalácie. Záruka na predmet dohody podľa článku II, bod 1 je štyri roky vrátane
príslušenstva okrem batérií, na ktoré predávajúci poskytuje záruku 3 roky.

2. Záruka sa vzťahuje na preukázateľné závady predmetu zmluvy, spôsobené vadou
materiálu, nesprávnou funkčnosťou niektorého z komponentov zariadenia, alebo vadnou
montážou komponentov zariadenia.

3. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

• neodborného zaobchádzania a neodbornej údržby zo strany kupujúceho,
• zariadenie bolo používané v podmienkach, ktoré nevyhovujú podmienkam

uvedeným výrobcom,
• vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci,
• ak zariadenie nebolo používané na účel, na ktorý bolo určené výrobcom,
• zariadenie bolo používané v rozpore s podmienkami uvádzanými výrobcom,
• fyzického poškodenia,
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• modifikácie, nevhodného fyzického alebo operačného prostredia, narábania
v inom ako špecifikovanom operačnom systéme, za ktoré nezodpovedá
predávajúci,

• zariadenie bolo poškodené vonkajším zásahom, požiarom, výbuchom, búrkou,
zatopením alebo inou živelnou pohromou,

• inštalácie neautorizovaného softvéru alebo softvéru infikovaného vírusmi alebo
zavírenia,

• zlyhania spôsobeného produktom, za ktorý predávajúci nie je zodpovedný,
• ak bol na zariadení poškodený alebo z neho odstránený štítok s originálnym

označeníma výrobným číslom,

• vyššej moci.
4. Spôsob nahlasovania porúch:

• Kupujúci nahlasuje poruchu na servisné stredisko predávajúceho faxom, listom
alebo v súrnych prípadoch e-mailom alebo telefonicky, pričom e-mailom alebo
telefonické nahlásenie musí byť následne bez zbytočného odkladu potvrdené
niektorým z vyššie uvedených písomných spôsobov a musí byť uvedená osoba,
ktorou súrne nahlásenie bolo odoslané.

• Kupujúci pri nahlasovaní uvedie typ a výrobné číslo zariadenia, popis ako sa
porucha prejavuje, kontaktnú osobu, ktorú bude servisný technik predávajúceho
kontaktovaťa miesto, kde sa nahlasované zariadenie nachádza.

• Predávajúci sa zaväzuje do 24 hodín po podpise rámcovej dohody písomne
informovať kupujúceho o aktuálnych telefónnych číslach a e-mailových adresách
servisu, ako aj o adresách servisných stredísk.

• Je zodpovednosťou predávajúceho bezodkladne informovať kupujúceho počas

doby trvania rámcovej dohody o akejkoľvek zmene horeuvedených kontaktných
.čísel a adries.

• Nahlasovanie porúch sa vykonáva v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 16:30
hod. Predávajúci e-mailom, faxom alebo telefonicky potvrdí prevzatie nahlásenej
poruchy. _

5. Predávajúci sa zaväzuje dodržať dobu odstránenia poruchy predmetu zmluvy /poskytnutie
ekvivalentného náhradného zariadenia v priestoroch kupujúceho na celom území
Slovenskej republiky do konca pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po
nahlásení poruchy dielu.. Čas potrebný na odstránenie poruchy plynie v pracovnom čase
od 7,30 do 16,30 hod. V prípade porúch disku pokazený disk ostáva u kupujúceho.

6. Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade trvania záručnej opravy dlhšie ako je uvedené v čl.

X bod 5, predávajúci poskytne konkrétnemu užívateľovi ekvivalentné zariadenie do doby
ukončeniaopravy.

7. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý uplynie odo dňa nahlásenia poruchy
predávajúcemu až po deň sprevádzkovania zariadenia..

8. Predávajúci sa zaväzuje okrem poskytovania záručného servisu aj k poskytovaniu
mimozáručného servisu za odplatu, resp. poskytovaniu mimozáručného servisu v záručnej

dobe, v prípade, ak porucha vznikla z viny kupujúceho. Poskytovanie mimozáručného

servisu odo dňa ukončenia platnej záručnej doby zariadeniaje 5 rokov.

9. V prípadne zániku firmy predávajúceho garantuje výrobca zariadenia poskytnutie servisu
(záručného apozáručného) u ľubovoľného servisného partnera výrobcu, podľa výberu
kupujúceho.
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XI. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodávky, ktorý je stanovený v čl. V,
bod 1, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu za
nedodržanie termínu dodávky predmetu dohody vo výške 0,05% z ceny nedodanej časti

dodávky za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody
prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty. Kupujúci si neuplatňuje zmluvnú pokutu, pokiaľ

omeškanie bolo spôsobené jeho nepripravenosťou prevziať dodávku v dohodnutom
termíne a v prípade okolností, ktoré sú charakterizované ako "vyššia moc", resp. zásah
úradných miest.

2. V prípade omeškania s platbou podľa článku VI ods. 1 a 3 tejto rámcovej dohody
predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05%
z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. Výnimku
predstavujú okolnosti charakterizované ako "vyššia moc", resp. zásah úradných miest.

3. V prípade nevykonania výmeny nefunkčného zariadenia, resp. v prípade neodstránenia
poruchy alebo inej vady zariadenia v rámci záručného servisu v lehote na to určenej podľa

tejto rámcovej dohody, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,1% z ceny nefunkčného zariadenia, resp. z ceny zariadenia, ktorého sa porucha
alebo iná vada týka, a to za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok
kupujúceho na náhradu škody spôsobenú mu porušením tejto zmluvnej povinnosti
predávajúceho.

4. Pri odstúpení od rámcovej dohody podľa článku VIII tejto rámcovej dohody je druhá
zmluvná strana oprávnená vymáhať preukázateľne vynaložené náklady, okrem prípadov
charakterizovaných ako "vyššia moc", resp. zásah úradných miest.

XII. VLASTNÍCKE PRÁvo

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po uhradení kúpnej ceny v Sk,
vrátane DPHpodľa článkuVI ods. 1 a 3 tejto rámcovej dohody.

XIII. SPOLUPRÁCA KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO

1. Zástupcom kupujúceho pre styk s predávajúcim je Ing. Denisa Saková, PhD., teL:
02/50944131, fax: 02/50644024

2. Zástupcom predávajúceho pre styk s kupujúcim je RNDr. Roman Lysina, tel: 02/
53631221, fax: 02/53419854, mail: lysina@microcomp.sk.

XIV. MLČANLIVOSŤ

1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných pri
plnení záväzkov z tejto rámcovej dohody s výnimkou informácií verejne známych.

2. Zmluvné strany zabezpečia plnenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa bodu 1
tohto článku aj tretími stranami, ktoré budú na plnení rámcovej dohody spolupracovať.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č.1 "Špecifikácia predmetu rámcovej
dohody.

7



2. Ostatné právne vzťahy výslovne touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

3. Všetky ďalšie zmeny a doplnky. musia byť vyjadrenéfonnou písomných dodatkov/ a.
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Takto podpísané dodatky sa stávajú
neoddeliteľnousúčasťou tejto rámcovej dohody.

4. Práva a povinnosti zmluvnej strany vyplývajúce z tejto rámcovej dohody alebo vzniknuté
v súvislosti s touto zmluvnou dohodou môže zmluvná strana previesť na tretiu osobu iba
s písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

5. Spory zmluvných strán tejto rámcovej dohody sa budú riešiť podľa práva platného
v Slovenskej republike.

6. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a
kupujúci i predávajúci dostanú po dva rovnopisy.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu pred jej podpisom prečítali a s jej
obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.

Jozef Gál

MICROCOMP ·lomputtrsysteOl, SJ.O.

Kupe(ká 9,94901 NITRA

konateľ spoločnosti

MICROCOMP-Computersystém, s.r.o.

..1~30':U'''" 161"

za edávaj,ceho

V Nitre dňa: ,-8 JAN. ZQn9

8

podpredseda vlády
a minister vnútra Slovenskej republiky

V Bratislave dňa:



Príloha č. 1 k rámcovej dohode č. MC200S/037_1>

ŠPECIFIKÁCIA PRED:METU RÁMCOVEJ DOHODY

HODNOTAPARAMETER[~.~~------
Konfigurácia A Výrobca: Dell

Presný názov zariadenia: Latitude E5500
Procesor / výkon INTEL Core2 Duo P8600, 2.40GHz, FSB 1066:MHz, 3MB

cache, výsledok v teste ,,sysMark04 Performance" 300 bodov.
PamäťRAM 1GB, rozšíriteľná na 4 GB
Disk HDD 80GB SATA (7200rpm), systém ochrany pevného disku proti

otrasom, ktorý sníma pohyb vo všetkých troch osiach a
aktívne zaparkuje hlavičkyHDD v prípade zvýšeného
zrýchlenia v ktorejkoľvek z týchto troch osí a zároveň zabráni

Ipoškodeniu aj pri vypnutom zariadení
Sieťový adaptér Integrovaná sieťová karta 10/100/1000 MbitIs, zabudované

rozhranie 802.11 a/b/g/n
CD/DVD mechanika CDIDVD RW+I-
USB porty 4xUSB
Rozhrania Ix VGA, Ix S-Video, Ix RJ-45, Ix IEEE 1394, mechanický

prepínač zapnutia 1vypnutia Wifi a Bluetooth, Ix PCMCIA
type IIII Card, Ix port replikátor alebo docking station

Modem Nie
Bluetooth Ano
Klávesnica 1myš Klávesnica slovenská, integrované duálne polohovacie

zariadenie
Audio Integrovaná, 24-bit stereo
Video 256 MB pamäte
Display 15,4" WXGA, rozlíšenie 1280x800
Bezpečnost' Možnosť uzamknutia NB, ochrana pre BIOS heslom (štart PC /

HDD 1vstup do BIOS-u), integrovaný modul TPM 1.2,
integrovaný biometrický snímač

Hmotnost' Menej, než 2,9 kg vrátane optickej mechaniky a batérie
Výdrž na batérie Min. 4 hodiny, možnosť zistenia stavu nabitia batérie bez

nutnosti zapnutia NB, nabitie 80% batérie do 1 hodiny
Operačný systém Microsoft Windows XP Professional, alebo porovnateľný

Príslušenstvo Kombinovaný AC / DC adaptér 220V / 12V
Záruka 4 roky na celú zostavu vrátane príslušenstva na mieste

inštalácie; záruka na batériu 3 roky, pokazený HDD zostáva u
obstarávateľa

Konfi rácia B Výrobca: Dell

Procesor 1výkon
Presný názov zariadenia: Latitude E5500
INTEL Core2 Duo P8600, 2.40GHz, FSB 1066:MHz, 3MB
cache, 'sledok v teste i.S sMark04 Performance" 300 bodov.

Pamäť RAM 2GB, rozšíriteľná na 4 GB
Disk HDD 120GB SATA (7200rpm), systém ochrany pevného disku proti
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[__ PARAMETER HODNOTA 1-

otrasom, ktorý sníma pohyb vo všetkých troch osiach a aktívne
zaparkuje hlavičky HDD v prípade zvýšeného zrýchlenia v
ktorejkoľvek z týchto troch osí a zároveň zabráni poškodeniu aj
pri vypnutom zariadení -

Siet'ový adaptér Integrovaná sieťovákarta 10/100/1000 Mbít/s, zabudované
rozhranie 802.11 alblg/n

CDfÔVD mechanika CDIDVD RW+I-
- -

4xUSBUSB porty
Rozhrania Ix VGA, Ix S-Video, Ix RJ-45, Ix IEEE 1394, mechanický

prepínač zapnutia I vypnutia Wifi a Bluetooth, -Ix PCMCIA
type IIII Card, lxport replikátor alebo docking station

Modem Nie
Bluetooth Ano
Klávesnica / myš Klávesnica slovenská, integrované-duálne polohovacie

zariadenie
Audio Integrovaná, 24-bit stereo
Video 256 MB pamäte
Display 15,4" WXGA, rozlíšenie 1280x800
Bezpečnosť Možnosť uzamknutia NB, ochrana pre BIOS heslom (štart PC /

HDD / vstup do BIOS-u), integrovaný modul TPM 1.2,
integrovaný biometrický snímač

Hmotnosť Menej, než 2.9 kg vrátane optickej mechaniky a batérie
Výdrž na batérie Min. 4 hodiny, možnosť zistenia stavu nabitia batérie bez

nutnosti zapnutia NB, nabitie 80% batérie do 1 hodiny
Operačný systém Microsoft Windows XP Professional, alebo porovnateľný

Príslušenstvo Kombinovaný AC I De adaptér 220V 112V
Záruka 4 roky na celú zostavu vrátane príslušenstva na mieste

inštalácie; záruka na batériu 3 roky, pokazený HDD zostáva u
obstarávateľa

Konfigurácia C

Procesor / výkon

PamäťRAM
Disk HDD

Sieťový adaptér

CDIDVD mechanika
USB porty
Rozhrania

Výrobca: Dell
Presný názov zariadenia: Latitude E6500
INTEL Core2 Duo P9500, 2.53GHz, FSB 1066MHz , 6MB
cache, výsledok v teste "SysMark04 Performance" 300 hodov.
4GB
160GB SATA (7200 rpm), systém ochrany pevného disku proti
otrasom, ktorý sníma pohyb vo všetkých troch osiach a aktívne
zaparkuje hlavičky HDD v prípade zvýšeného zrýchlenia v
ktorejkoľvek z týchto troch osí a zároveň zabráni poškodeniu aj
pri vypnutom zariadení -
Integrovaná sieťovákarta 10/100/1000 MbitIs, zabudované
rozhranie 802.11 albíg!n -
DVDRW+/-
4xUSB
Ix VGA, Ix S-Video, Ix RJ-45, Ix IEEE 1394, mechanický
prepínač zapnutia / vypnutia Wifl a Bluetooth, (možnosť
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PARAMETER HODNOTA

zistenia dostupnosti signálu bez nutnosti.zapnutiaPC), Ix
PCMCIA type I/II Card, Ix port replikátor alebo docking
station .

Modem
Bluetooth
:Klávesnica I mys

Audio
Video
Display
Bezpečnost'

Hmotnosť

Výdrž na batérie

Operačnýsystém
Prislušenstvo
Záruka

Nie
o

Klávesnica slovenská podsvietená, integrované duálne
polohovacie zariadenie
Integrovaná, 24-bit stereo
256 MB pamäte
15,4" WXGA+, rozlíšenie 1440x900
Možnosť uzamknutia NB, ochrana pre BIOS heslom (štart PC I
HDD I vstup do BIOS-u), integrovaný modul TPM 1.2,
integrovaný biometrický snímač

Menej, než 2,8 kg vrátane optickej mechaniky čl batérie
Min. 4 hodiny, možnosť zistenia stavu nabitia batérie bez
nutnosti zapnutia NB, nabitie 80% batérie do l hodiny
Microsoft Windows XP Professional,aleboporovnateľný

Kombinovaný AC I DC adaptér 220V 112V
4 roky na celú zostavu vrátane príslušenstva na mieste
inštalácie; záruka na batériu 3 roky, pokazený HDD zostáva u
obstarávateľa

Konfigurácia D Výrobca: Dell
Presný názov zariadenia: Latitude E4200 .

Procesor I výkon INTEL Core2 Duo SU9400, 1.40GHz, FSB 800MHz, 3MB
cache, výsledok v teste "SysMark04 Performance" 180 bodov

PamäťRAM 2GB, rozšíriteľnána 4 GB
Disk HDD 64GB SSD (HDD bez pohyblivých mechanických častí)

Sieťový adaptér Integrovaná sieťovákarta 10/100/1000 Mbitls, zabudované
rozhranie 802.11 alb/g/n

CDIDVD mechanika Externá DVD + RlRW
USB porty 2xUSB
Rozhrania Ix VGA, Ix RJ-45, Ix IEEE 1394, 1 x eSATA, mechanický

prepínač zapnutia I vypnutia Wifí a Bluetooth (možnosť

zistenia dostupnosti signálu bez nutnosti zapnutia PC) Ix
ExpressCard 34, Ix SD Card, Ix SmartCard (možnosť

bezkontaktného snímania karty), Ix port replikátor alebo
docking station

Modem Zabudovaný3G modem HSDPA 3.6
BIuetooth Ano
Klávesnica I myš Integrované duálne polohovacíe zariadenie
Audio Integrovaná, 24-bit stereo
Video

..
Zdieľaná, s užívateľský konfígurovateľnou pamäťou až 224
MB

Display Technológia LED, 12,1", rozlíšenie 1280x800
Bezpečnost' -- Možnosť uzamknutia NB, ochrana pre BIOS heslom (štart PC /

II



[ PARAMETER

Hmotnosť

Výdrž na batérie

Oeračnýsystém
príslušenstvo
Záruka

HODNOTA

HDD /vstup do BrOS-u), integrovaný modul TPM 1.2,
integrovaný biometrický snímač .
Menej, než 1,2 kg vrátane batérie
Min. 3 hodiny, možnosť zistenia stavu nabitia batérie bez
nutnosti zapnutia NB, nabitie 80% batérie do 1 hodiny
Microsoft Windows XP Professional alebo porovnateľný

Kombinovaný AC I DC adaptér 220 V 112 V
4 roky na celú zostavu vrátane príslušenstva na mieste
inštalácie; záruka na batériu 3 roky; pokazený HDD zostáva u
obstarávateľa

Konfizurácia E Výrobca: Dell
Presný názov zariadenia: Latitude E65QO

Procesor I výkon INTEL Core2 Duo T9600, 2.80GHz FSB 1066MHz, 6MB
cache, výsledok v teste "SysMark04 Performance" 330 bodov.

PamäťRAM 2GB, rozšíriteľná na 8 GB
Disk HDD 120GB SATA (7200 rpm), systém ochrany pevného disku proti

otrasom, ktorý sníma pohyb vo všetkých troch osiach a aktívne
zaparkuje hlavičkyHDD v prípade zvýšeného zrýchlenia v
ktorejkoľvek z týchto troch osí a zároveň zabráni poškodeniu aj
pri vypnutom zariadení

Sieťový adaptér Integrovaná sieťovákarta 10/100/1000 Mbit/s, zabudované
rozhranie 802.11 a1b/g/n

cnnvn mechanika CDIDVD RW+I-
USB porty 4xUSB
Rozhrania Ix VGA, Ix Displej Port, Ix RJ-45, Ix IEEE 1394, Ix eSATA,

mechanický prepínač zapnutia / vypnutia Wifi a Bluetooth,
(možnosť zistenia dostupnosti signálu bez nutnosti zapnutia
PC), Ix PCMCIA type IIII Card, Ix Smart Card (možnosť

bezkontaktného snímania karty), Ix ExpressCard, Ix 5-1 card
reader, Ix port replikátor alebo docking station

Modem Zabudovaný 3G modem HSDPA 3.6
Bluetooth Ano
Klávesnica I myš Klávesnica slovenská podsvietená, integrované duálne

polohovacie zariadenie
Audio Integrovaná, 24-bit stereo
Video 256 MB nezdieľanej pamäte
Display Technológia LED 15,4", rozlíšenie 1440x900
Bezpečnost' Možnosť uzamknutia NB, ochrana pre Bros heslom (štart PC /

HDD I vstup do BrOS-u), integrovaný modul TPM 1.2,
integrovaný biometrický snímač

Hmotnost' Menej, než 2,8 kg vrátane optickej mechaniky a batérie
Výdrž na batérie . Min. 3,5 hodiny, možnosť zistenia stavu nabitia batérie bez

nutnosti zapnutia NB, nabitie 80% batérie do 1 hodiny
Operačnýsystém Microsoft Windows XP Professional alebo porovnateľný

Príslušenstvo Kombinovaný ACI DC adaptér 220V/12V
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E. PARAMETER

Záruka

HODNOTA

4 roky na celú zostavu vrátane príslušenstva na mieste
inštalácie; záruka na batériu 3 roky; pokazený HDD zostáva u
obstarávateľa

KonfiguráciaF Výrobca: Dell
Presný názov zariadenia: Precision M6400

Procesor I výkon INTEL Core2 Extreme X9100, 3.06GHz FSB 1066MHz 6Jv1B
cache, výsledok v teste "SysMark04 Performance" 350 bodov

Pamät'RAM 4GB, rozšíriteľnána 16 GB
Disk HDD 200GB SATA (7200rpm), systém ochrany pevného disku proti

otrasom, ktorý sníma pohyb vo všetkých troch osiach a aktívne
zaparkuje hlavičky HDD v prípade zvýšeného zrýchlenia v
ktorejkoľvek z týchto troch osí a zároveň zabráni poškodeniu aj
pri vypnutom zariadení

Sieťový adaptér Integrovaná sieťová karta 10/100/1000 Mbit/s, zabudované
rozhranie 802.11 alb/g/n

CDIDVD mechanika Blue-Ray, DVD R/RW
USB porty 4xUSB
Rozhrania Ix Displej Port, Ix RJ-45, Ix IEEE 1394, Ix eSATA, Ix

PCMCIA, Ix ExpressCard, Ix port replikátor alebo docking
station

Modem Ano
Bluetooth Ano
Klávesnica I myš Touchpad
Audio Integrovaná, 24-bit stereo
Video 512 MB nezdieľanej pamäte, OpenGL
Display 17", rozlíšenie 1920x1200
Bezpečnost' Možnosť uzamknutia NB, ochrana pre BIOS heslom (štart PC I

HDD I vstup do BIOS-u), integrovaný modul TPM 1.2,
integrovaný biometrický snímač

Hmotnosť Menej, než 4,0 kg vrátane optickej mechaniky a batérie.
Výdrž na batérie Min. 2 hodiny, možnosť zistenia stavu nabitia batérie bez

nutnosti zapnutia NB, nabitie 80% batérie do 1 hodiny
Operačný systém Microsoft Windows Vista Business aiebo porovnateľný,

podpora aj pre Windows XP Pro 64 bit.
Prislušenstvo AC adaptér 220V
Záruka 4 roky na celú zostavu vrátane príslušenstva na mieste

inštalácie; záruka na batériu 3 roky; pokazený HDD zostáva u
obstarávateľa

Konfigurácia G

Procesor I výkon

Pamät'RAM
Disk HDD

Výrobca: Dell
Presný názov zariadenia: Latitude E6500

. INTEL Core2 Duo T9600, 2.80GHz FSB 1066MHz, 6Iy1B
cache, výsledok v teste "SysMark04 Performance" 330 bodov.
2GB, rozšíriteľná na 8 GB
160GB SATA (7200 rpm), systém ochrany pevného disku proti
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[- PARAMETER HODNOTA

otrasom,ktorý sníma pohyb vo všetkých troch osiach a aktívne
zaparkuje hlavičkyHDD v prípade ZVýšeného zrýchlenia v
ktorejkoľvek z týchto troch osí a zároveň zabráni poškodeniu aj
pri vypnutom zariadení

Sieťový adaptér Integrovaná sieťovákarta 10/100/1000 Mbit/s, zabudované
rozhranie 802.11 a/b/g/n

_.

CDIDVD mechanika CDIDVD
USBportý 4xUSB
Rozhrania Ix VGA, Ix Displej Port, Ix RJ-45, Ix IEEE 1394, Ix eSATA,

mechanický prepínač zapnutia / vypnutia Wifi a Bluetooth,
(možnosť zistenia dostupnosti signálu bez nutnosti zapnutia
PC) Ix PCMCIA type IIII Card, Ix Smart Card (možnosť

bezkontaktného snímania karty), Ix ExpressCard, Ix 5-1 card
reader, Ix port replikátor alebo docking station

Modem Zabudovaný 3G modem HSDPA 3.6
Bluetooth Ano
Klávesnica I myš Klávesnica slovenská podsvietená, integrované duálne

polohovacie zariadenie
Audio Integrovaná, 24-bit stereo
Video 256 MB nezdieľanej pamäte
Display Technológia LED 15,4", rozlíšenie 1440x900
Bezpečnost' Možnosť uzamknutia NB, ochrana pre BIOS heslom (štart PC I

HDD I vstup do BrOS-u), integrovaný modul TPM 1.2,
integrovaný biometrický snímač

Hmotnosť Menej, než 2,8 kg vrátane optickej mechaniky a batérie
Výdrž na batérie Min. 3,5 hodiny, možnosťzistenia stavu nabitia batérie bez

nutnosti zapnutia NB, nabitie 80% batérie do 1 hodiny
Operačnýsystém Microsoft Windows XP Professional alebo porovnateľný

Príslušenstvo kombinovaný AC I DC adaptér 220V I 12V
Záruka 4 roky na celú zostavu vrátane príslušenstva na mieste

inštalácie; záruka na batériu 3 roky; pokazený HDD zostáva u
obstarávateľa

Konfigurácia H

Procesor I výkon

Pamät'RAM
Disk HDD
Siet'ový adaptér

CDIDVD mechanika
USB porty
Rozhrania

Výrobca: Dell
Presný názov zariadenia: Latitude ATG E6400
INTEL Corež Duo P8600, 2.40GHz, FSB 1066MHz, 3MB
cache, r sledok v teste "S sMark04 Performance" 300 bodov.
2GB, rozšíriteľnána 8 GB
64-GB SSD (HDD bez pohyblivých mechanických častí)

Integrovaná sieťovákarta 10/100/1 000 Mbit/s, zabudované
rozhranie 802.11 a/b/g/n
CDIDVD RW+I-
4xDSB
1xVGA, 1xDisplej Port, Ix RJ-45, Ix IEEE 1394, mechanický
prepínač zapnutia I vypnutia Will a Bluetooth, (možnosť
zistenia dostupnosti signálu bez nutnosti zapnutia PC), Ix
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HODNOTAPARAMETER[~---,----,---I-,--. -'------"'
PCMCIA type lIII Card, Ix Smart Card (možnosť

bezkontaktného snímania karty), Ix port replikátor alebo
docking station

Modem Zabudovaný 3 Gmodem HSDPA 3.6

Bluetooth Ano
Klávesnica I myš Duálne polohovacie zariadenie
Audio Integrovaná, 24-bit stereo
Video 3S4 MB zdieľanej pamäte
Display 14,1", rozlíšenie 1280xSOO (jas 650 nit)
Bezpečnosť Možnosť uzamknutia NB, ochrana pre BIOS heslom (štart PC I

HDD I vstup do BIOS-u), integrovaný modul TPM 1.2,
integrovaný biometrický snímač

Hmotnosť Menej, než 2,9 kg vrátane optickej mechaniky a batérie
Výdrž na batérie Min. 3 hodiny, možnosťzistenia stavu nabitia batérie bez

nutnosti zapnutia NB, nabitie SO%batérie do 1 hodiny
Operačnýsystém Microsoft Windows Vista Business alebo porovnateľný,

podpora aj pre Windows XP Professional
Taška Taška k NB s priestorom pre príslušenstvo
Prislušenstvo kombinovaný AC I DC adaptér 220V 112V
Záruka 4 roky na celú zostavu vrátane príslušenstva na mieste

inštalácie; záruka na batériu 3 roky; pokazený HDD zostáva u
obstarávateľa

Prislušenstvo
Taška Taška Dell k NB do 14.1" s priestorom pre príslušenstvo
Taška Taška Dell k NB do 15.4" s priestorom pre príslušenstvo
Taška Taška Dell k NB do 17" s priestorom pre príslušenstvo
Dock Dell Dock E-PortPorty: serial, parallel, 6x USB 2.0,

2x PSI2, 2 x DVI, 2x Displej Port, RJ-45
Port replíkátor Dell Port Replikátor Advance E-Port

Porty: 6x USB 2.0, RJ-45, Ix VGA, Ix DVI, Ix eSATA
Klávesnica Dell Standardná externá klávesnica s USB rozhraním
Myš Dell Standardná 2-tlačidlovámyš so skrolovacím kolieskom a

s USB rozhraním
Bezdrôtový set Dell Wireless Set - bezdrôtová klávesnica a myš
Reproduktory Dell A525 Black Set - 2+1, 2x 5W satelit + Ix 20W subwoofer
Monitor 19" Dell UltraSharp 1905FP, rozlíšenie: 12S0xl024 bodov, Uhol:

1600 (v), 160 0 (h) Kontrast: SOO:I, Jas: 300cdlm2
, Response

Time (typický) max.: 5ms
Monitor 19" wide Dell UltraSharp 1908WFP, rozlíšenie: 1440x900 bodov, Uhol:

1600 (v), 160 0 (h) Kontrast: 1000:1, Jas 300cdlm2
, Response

. Time (typický) max. 5ms, Universal Serial Bus (USB)2.0 HUB
Monitor 22" wide Dell UltraSharp 2208FP, rozlíšenie: 16S0x10S0 bodov, Uhol:

1600 (v), 160 0 (h) Kontrast: 1000:1, Jas: 300cd/m2
, Response

Time (typický) max.: 5ms, Universal Serial Bus (USB) 2.0
HUB,výškovo nastaviteľný
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V Bratislave dňa:

podpredseda vlády SR
a minister vnútra

16

V Nitre dňa: .-8 JAN. 2Q~9

M]CROCOMP ·lomputersystem, s.r.O.
Kupecká 9,94901 NITRA

11\.:031/6511306 fax:037/651616

z!?(. ·'~~"'Ú;h~"""''''''''''''
Jozef Gál

konateľ spoločnosti

MICROCOMP-Computersystém, s.r.o.


