Kúpna zmluva č. Z20216154_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava, Slovenská republika
31755194
2021491560
SK2021491560
IBAN: 7000068998/8180
00421 220464206

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MCN s.r.o.

Sídlo:

Pražská 2, 04011 Košice, Slovenská republika

IČO:

36180726

DIČ:

2020044576

IČ DPH:

SK2020044576

Bankové spojenie:

IBAN: SK9111000000002626110809

Telefón:

+421556445580

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Notebooky

Kľúčové slová:

Notebooky, výpočtová technika

CPV:

30213100-6 - Prenosné počítače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Notebooky

Funkcia
Notebook typ 1
Technické vlastnosti

Jednotka

Notebook typ 1

kus

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Procesor

s výkonom min. 11900 bodov v benchmarku Passmark CPU, min.
4 jadrá, min. 10 MB cache, základná frekvencia min. 3,0 GHz

Pamäť

min. 16 GB, DDR4, možnosť rozšírenia na 32 GB,

Disk

min. 512 GB SSD s predinštalovaným OS

Grafický adaptér

integrovaný so zdieľanou pamäťou s výstupmi HDMI + USB-C,
podpora zobrazovania na viacerých monitoroch súčasne

Zvukový adaptér

integrovaný zvukový adaptér, integrované stereo reproduktory,
integrovaný mikrofón, audio stereo vstup a výstup alebo
kombinovaný port

Sieťový adaptér

integrovaný s rýchlosťami min. 10/100/1000 Mbps, WLAN
802.11ac + Bluetooth 5.0
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Minimum

Maximum

Presne
16

Vstupné zariadenia

podsvietená klávesnica so slovenským popisom, dotyková
ovládacia plocha, integrovaná numerická časť, čítačka
pamäťových kariet, čítačka čipových kariet

Vstupno-výstupné porty

min. 1x USB-A 3.1, 1x USB-C (thunderbold 4 ) s podporou
grafického výstupu a napájaním, 1x HDMI, RJ-45

Obrazovka

min. 14" LED s matným povrchom, (1920x1080 bodov) rozlíšenie
FHD, IPS, integrovaná webkamera 720p s posúvateľným krytom

Bezpečnosť

TPM čip v.2.0, možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť
vypnúť vstupno-výstupné porty

Batéria

výdrž na jedno nabitie min. 10 hod., min. 55 Wh, Maximálny výkon
napájacieho zdroja 65 W

Hmotnosť

kovové pánty displeja max.2 kg.

Operačný systém

nainštalovaný na pevnom disku, lokalizovaný SK, s platnou
licenciou, Windows 10 Pro SK 64bit alebo ekvivalent.

Ovládače

stiahnuteľné zdarma z domovskej stránky výrobcu zariadenia

Záručná doba

3 roky v mieste inštalácie, odozva v nasledujúci pracovný deň

Štandardy, certifikáty

certifikáty Energy Star/ EPEAT (Electronic Product Environmental
Assessment Tool

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane prípadnej inštalácie na mieste plnenia-ak bude požadovaná.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, Dodávateľ dodá tovar - každý kus zabalený, kompletný v originálnom obale od výrobcu
nevybalený, s príslušnou dokumentáciou v slovenskom jazyku.
Za celok 1 Notebooku sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek.
Nedodanie položky sa považuje za porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy
Termín doručenia zákazky dohodnúť s kontaktnou osobou v pracovných dňoch, spolu s tovarom, požaduje sa doručiť aj
faktúru a dodací list v dvoch výtlačkoch, pričom sa požaduje predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických
listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry
odberateľovi.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky - či v plnom rozsahu zodpovedá definovanému
technickému zadaniu/vlastnostiam tejto zákazky a v prípade ak tomu tak nie je tak je oprávnený tovar neprevziať.
V cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky do požadovaných priestorov
objednávateľa.
Platí, že Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 92 z februára 2020 bola uložená povinnosť od júla 2020 uplatňovať popri
ďalších produkt. skupinách - aj pri obstarávaní tovarov a služieb pri produktovej skupine „počítače a monitory“- podľa ich CPV
kódov vhodné environmentálne charakteristiky. V prípade tejto zákazky ide o certifikát (viď. bod 16 položky OF) a tým
zabezpečiť inštitút zeleného verejného obstarávania. Dodávateľ musí spĺňať danú požiadavku zeleného VO.
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.04.2021 09:00:00 -

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

16,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 14 308,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 169,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.04.2021 09:38:01
Objednávateľ:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MCN s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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