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Opisný formulár - vzor 

Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky  

Názov * 

Stolný počítač, monitor a harddisky 
(všeobecný názov - napr. aj Tlačiarne a notebooky - nepíšeme presné modely a typy ako napr. HL Laserjet 1234) 

Kľúčové slová * 

počítač, desktop, monitor 24", harddisk, ssd, 8GB RAM 
[slová oddelené čiarkou, ktoré vystihujú celý predmet nákupu] 

CPV * 

[CPV kód zadáte vpísaním časti číselného kódu alebo názvu CPV do prázdnej kolónky, 
vyberiete ho kliknutím na riadok, alebo použijete tlačidlo Zadať kódy CPV, kde sa nachádzajú 

všetky CPV, v ktorých môžete vyhľadávať a vybrať si z nich] 

30213000-5 - Osobné počítače  33195100-4 - Monitory  30234000-8 - Pamäťové médiá  

Zadať kódy CPV  

 

 

 

Položky opisného formulára  + Rozbaliť položky - Zbaliť položky 

+ Pridať položku 

 
 

 1. Stolný počítač HP Pavilion Gaming 690 [názov položky, ktorú idete nakupovať]  x 

 

FUNKCIA 
 

 
[využitie - napr. napíšete: "na kancelársku prácu" alebo "na výskumné účely" alebo iné využitie vlastnými slovami] - potom kliknete 

na "Pridaj" —> 
Pridaj 

 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKA MINIMUM MAXIMUM PRESNE 
 

 
[vypisujete len ak ide o viac ako 1 ks] napr. Počítač HP 
Pavilion Gaming 690 - jednotka: ks - presne: 2 

    

Pridaj 
     

 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI HODNOTA / CHARAKTERISTIKA 
 

1. 

[tu vľavo napíšeme jednotlivý parameter produktu] 
[tu vpravo napíšeme jeho hodnotu - číselnú, textovú, áno-nie, a 

podobne] - potom klikneme na "Pridaj" 
+ x 

2. Procesor 6-jadrový procesor Intel Core I5-8400 (4 GHz) + x 

3. Grafická karta samostatná grafická karta NVIDIA GeForce GTX1050 (2 GB) + x 

4. Pevný disk pevný disk 1 000 GB + SSD 256 GB + x 

5. Pripojiteľnosť 
Wi/Fi ac • LAN • 2x USB 2.0 • 6* USB 3.1 • 1 x USB-C • 1 x 

DisplayPort • 1x HDMI • 1x DVI 
+ x 

6. Operačný systém Windows 10 + x 

7. Príslušenstvo usb klávesnica, optická myš + x 
 

 
 

1. Tovar 2. Služba 

Druh * [druh predmetu zákazky – tovar alebo služba – za službu sa považuje aj doprava na miesto plnenia -] 

Príloha č. 2 
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  3. [tretiu položku pridáte kliknutím na tlačidlo „Pridať položku“] a vyplníte ju rovnako ako položku 1-2 

 
 

+ Pridať položku 

 Osobitné požiadavky na plnenie 
[odporúčam vždy použiť prvé tri požiadavky z tohto vzoru – do políčka „Názov“ vpisujete vlastný text, potom kliknete na tlačidlo Pridaj] 

 

Nakoniec formulár a) uložíte tlačidlom 

b) napíšete si jeho číslo v tvare OF-XXXXXX c) odošlete ho správcovi EKS tlačidlom  
[toto číslo spolu s „Požiadavkou [príloha č. 1]“ podpísanou vedúcim katedry zasielate elektronicky do Centra IT] 

 

 

NÁZOV 
 

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia + X 

2. Vrátane záruky min. 24 mesiacov + X 

3. Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy + x 

 
[alebo môžete napísať iné vlastné požiadavky na vašu zákazku, napr. ak chcete tovar dodať napr. v pracovných dňoch v čase 

od 11-15 hod alebo predložiť návrh na plnenie zmluvy do menej-viac dní...]  potom kliknete na "Pridaj" —> 
Pridaj 

 

NÁZOV UPRESNENIE 
 

   

Pridaj 
 

 
Uložiť a pokračovať 

 2. Monitor HP [názov položky, ktorú idete nakupovať]   

 

FUNKCIA 
 

 
[využitie - napr. napíšete: "na kancelársku prácu" alebo "na výskumné účely" alebo iné využitie vlastnými slovami] - potom kliknete 

na "Pridaj" —> 
Pridaj 

 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKA MINIMUM MAXIMUM PRESNE 
 

 
[vypisujete len ak ide o viac ako 1 ks] napr. Monitor HP - 

jednotka: ks - presne: 2 

    

Pridaj 
     

 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI HODNOTA / CHARAKTERISTIKA 
 

1. 

 

[tu vľavo napíšeme jednotlivý parameter produktu] [tu vpravo napíšeme jeho hodnotu - číselnú, textovú, áno-nie, a 

podobne] - potom klikneme na "Pridaj" 
+ X 

2. Technológia podsvietenia LED + X 

3. Technológia panelu TN + x 

4. Rozlíšenie rozlíšenie 1920x1080 px + x 

5. Jas 400 cd/m2 + x 

6. Kontrastný pomer 1 000:1 + x 

7. Obnovovacia frekvencia 144 Hz + x 

8. Rozhranie HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 + x 

9. Súčasťou balenia HDMI kábel + x 

   

Pridaj 
 

Podanie návrhu 


