
 

 

OPIS PREDMETA JN IN ZAHTEVE 
 

Količina 

Naročnik kupuje 25 prenosnih računalnikov, ki ustrezajo najmanj zahtevam, ki so podane v nadaljevanju 
opisa. Cena naročila je omejena na 16.500,00 EUR brez DDV. Ponudbe, ki bodo presegale navedeni 
znesek, bodo avtomatsko izločene iz postopka izbire. Kriterij za izbiro je najnižja cena. 

 
 

PRENOSNI RAČUNALNIK 

Številka 
postavke 

ZAHTEVANO 

PONUJENO 
 

Vsaka postavka mora biti opredeljena z 
opisom iz tehničnih lastnosti – zgolj 
potrditev specifikacije (npr. »Da« ali 
»Vsebuje«) ni ustrezna. 

Posamezna postavka opredeljena s strani 
ponudnika mora biti najmanj take kvalitete 
in lastnosti, kot je določena v stolpcu 
ZAHTEVANO pod isto številko. 

1.  
ponudnik navede proizvajalca in model oz. 
točno oznako računalnika 

 

2.  

 
procesor Intel i5 (10. generacija) ali AMD 
Ryzen 5 (najmanj 3. generacija), 4 jedra, 8 niti 
 

 

3.  
 
delovni pomnilnik 8 GB RAM DDR4 

 

4.  

velikost zaslona 15,6", nesvetleč (antiglare), 
ločljivost 1920x1080, matrika tehnologije IPS, 
vidni kot vsaj + in -75 stopinj (150 stopinj) 
vertikalno in horizontalno 

 

5.  SSD 512 GB SSD NVMe  

6.  
vgrajeni stereo zvočniki, mikrofon in kamera 
ločljivosti vsaj 0,3 mio točk 

 

7.  
vgrajena mrežna kartica 10/100/1000 in 
kartica za brezžično povezavo na WiFi 802.11 
ac/a/b/g/n ter vmesnik Bluetooth 5.0 

 

8.  
sledilna ploščica in dodatna brezžična USB 
zunanja optična miška 

 

9.  
slovenska tipkovnica (ne nalepke), odporna 
proti razlitjem tekočin: 

 



 

10.  dva USB porta (vsaj 3.1), 1 USB port 2.0  

11.  

en digitalni izhod in VGA izhod (če VGA izhoda 
ni, mora biti priložen adapter iz digitalnega 
video izhoda na VGA. V primeru, da se 
baterija polni preko Type-C AC adapterja, naj 
bo priložen USB na VGA adapter) 

 

12.  vgrajen čitalec spominskih kartic  

13.  
napajalnik s pripadajočimi kabli za napajanje, 
moč prek 55 W 

 

14.  
Li-Ion baterija (avtonomija delovanja po 
navedbi proizvajalca vsaj 6 ur) 

 

15.  

 nameščena mora biti zadnja različica 
BIOS-a, 

 računalnik mora delovati tudi z »živo 
distribucijo« operacijskega sistema Linux 
Ubuntu 

 

16.  
prenosni računalnik mora biti proizveden v 
letu 2019 ali kasneje 

 

17.  
priložena torbica za prenosnik, napajalnik, 
miško in video adapter 

 

 

ZAHTEVANE PRILOGE (lahko v angleškem jeziku) 

1.  
izjava, da blago izpolnjuje okoljske zahteve glede energijske učinkovitosti – ENERGY STAR 
(glej Dodatni opis - Temeljne okoljske zahteve) 

2.  
izjava, da blago izpolnjuje zahteve glede dostopnosti in zamenjave SSD pomnilnika (glej 
Dodatni opis - Temeljne okoljske zahteve) 

3.  tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti) 

 

DODATNI OPIS 

Programska oprema:  

 dobavitelj bo za vsak računalnik dobavil licenco za operacijski sistem Windows 10; 
 dobavitelj bo na računalnike namestil operacijski sistem Windows 10; 
 dobavitelj poskrbi za namestitev ustreznih gonilnikov in namesti vse avtomatske posodobitve 

operacijskega sistema, ki so na voljo preko interneta. 
 
Dobavitelj bo dobavo izvedel na naslednji način: 

 ponudnik lahko izvede dobavo z osebno dostavo ali s pošto oz. drugo dostavno službo;  
 najmanj 2 delovna dneva pred predvideno dobavo bo ponudnik pooblaščeno osebo končnega 

uporabnika preko elektronske pošte ali telefona obvestil o načinu in predvideni uri dobave opreme 
(mitja.veber@sc-nm.si, 051 633 051); 

 končni uporabnik mora v roku 14 dni od prevzema opreme preveriti pravilnost dobave in preizkusiti 
delovanje vse dobavljene opreme. V kolikor dobava ni pravilna (napačna oprema, manjkajoče 
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komponente, nedelujoča oprema ipd.), mora končni uporabnik preko elektronske pošte ali pisno obvestiti 
dobavitelja o nepravilni dobavi, s čimer se šteje dobava za zavrnjeno. Dobavitelj mora na lastne stroške 
odpraviti napako v dobavi. Od dneva prejema obvestila o nepravilni dobavi se nadaljuje tek roka za 
dobavo, s čimer dobavitelj lahko preide v zamudo. 

 dobavitelj bo moral za vsako lokacijo, kamor bodo dobavljeni prenosni računalniki, dobaviti vsaj en (1) 
izvod pisnih slovenskih navodil za uporabo (lahko v elektronski obliki shranjeni na namizju). 
 

Temeljne okoljske zahteve: 

1. Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko 
učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji 
ponudbe.  

 
Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca Specifikacije in kot dokazilo o 
izpolnjevanju navedenega pogoja ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, 
tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
 
2. Prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da je SSD pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče 
zamenjati.  
 
Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji: 
 
Dobavni rok: 7 dni od naročila. 
Garancija: najmanj 24 mesecev, baterija najmanj 24 mesecev, ponudnik bo v času garancijskega roka 
zagotavljal servis na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri 
popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika.  
 
Odzivni čas: 1 delovni dan na prijavo napake v garancijskem roku. 
 
Čas popravila: 5 delovnih dni. 
 
Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: v 
45 dneh. 

 


