
 

ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA 
Námestie slobody 6 

817 83 Bratislava 15 

Slovensko 
 

Tel.: +421-2-593 00 363 / Fax: +421-2-593 00 391 / E-mail: info@upn.gov.sk / Web: www.upn.sk 

 

Súťažné podklady 
 
 

Technická špecifikácia  
 
1. Aplikačný server – 1 ks 
 
Požiadavky: 
CPU: minimálne s výkonom dávajúcim skóre 8032 podľa PassMark 
RAM: 8GB 
HDD: 500 GB využiteľný priestor, minimálne v RAID 1 
Napäťový zdroj: 2 redundantné zdroje, Hot plug 
Prídavné zariadenie: 16X DVD-ROM Drive SATA 
Prevedenie: do racku 
Operačný systém: kompatibilný s databázovým systémom Oracle  
a programovacím prostredím php5 
 
 
2. Webový server – 1 ks 
 
Požiadavky: 
CPU: minimálne s výkonom dávajúcim skóre 8032 podľa PassMark 
RAM: 8GB  
HDD: 1,5 TB zabezpečené v RAID 
Napäťový zdroj: 2 redundantné zdroje, Hot plug 
Prevedenie: do racku 
Operačný systém  
 

 
3. 48-portový prepínač – 1 ks 
Požiadavky 
48 portov 10/100/1000 
manažovateľný 
pripojiteľný  k switchom Cisco Catalyst 2960 
 
 
Kritériá pre vyhodnotenie: 
 technické parametre 50% 
 cena 40% 
 podmienky záručného a pozáručného servisu 10% 
 
Vyhodnotenie: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
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Technická špecifikácia  
 

1. Počítačová zostava – stolová – správa systémov 
a skenovanie 4 ks 

 
  Požiadavky:  

CPU: minimálne s výkonom dávajúcim skóre 6212 podľa PassMark 
RAM: 8GB 
HDD: minimálne 500 GB využiteľný priestor, 
monitor 21“ – antireflexný – odolný proti poškriabaniu, 
operačný systém, 
rozhranie USB 3 a USB 2 
 
 
2. Počítačová zostava – stolová – pre kancelársku prácu – 3 ks 

 
  Požiadavky:  

CPU: minimálne s výkonom dávajúcim skóre 4229 podľa PassMark 
RAM: 8GB 
HDD: minimálne 500 GB využiteľný priestor, 
monitor 21“ – antireflexný – odolný proti poškriabaniu, 
operačný systém 

 
3. Počítač prenosný – notebook 10 ks 

 
  Požiadavky:  

CPU: minimálne s výkonom dávajúcim skóre 2035 podľa PassMark 
RAM: 8GB 
šasi – pevné (kovové), 
oceľové kĺby, 
vystužené hrany, 
antireflexný matný display – odolný proti poškriabaniu 
dlhá výdrž batérie, 
klávesnica odolná proti zatečeniu, 
operačný systém 
 
Kritériá pre vyhodnotenie: 
 technické parametre 50% 
 cena 40% 
 podmienky záručného a pozáručného servisu 10% 
 
Vyhodnotenie: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
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Technická špecifikácia  
 

1. Vysokorýchlostný skener dokumentov formátu A3 
s podávačom – 1 ks 

 
  Požiadavky:  

možnosť skenovania rôznych predlôh - papier, fotografie, knihy, 
diapozitívy 
farba/ČB/šedé,  
obojstranné skenovanie, 
hĺbka skenovania: vstup 48bits/výstup 24bits, 
s podávačom A3,  
pripojenie USB 2.0, 
denná kapacita: min. 2000 strán, 
rýchlosť skenovania min. 40 strán/1min. A4 pri 200/300 DPI, 
detekcia dvojitého podávania, 
korekcia knižnej väzby, 
výstupné formáty: JPEG, TIFF, PDF, 
priložený softvér: ABBYY FineReader, 
podpora OCR, 
kombinácia automatického a ručného zaostrenia prípadne možnosť 
ďalšej úpravy, 
zariadenie šetrné voči životnému prostrediu, 
možnosť inštalácie nástavca na skenovanie diapozitívov 
 
Kritériá pre vyhodnotenie: 
 technické parametre 50% 
 cena 40% 
 podmienky záručného a pozáručného servisu 10% 
 
Vyhodnotenie: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

 
 
 
                                                                 Vypracoval: Ing. Peter Šalkovič 
 
 
 

 
 


