
Kúpna zmluva č. Z20216307_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Sídlo: Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO: 30844185
DIČ: 2020869224
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK9881800000007000061905
Telefón: +421 258221145

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DIVAX, spol. s r.o.
Sídlo: Hybešova 33, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36675431
DIČ: 2022252628
IČ DPH: SK2022252628
Bankové spojenie: IBAN: SK1111000000002623084297
Telefón: 0905344431

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Notebooky s príslušenstvom pre zamestnacov
Kľúčové slová: notebook, procesor, operačná pamäť,
CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Notebook

Funkcia

Notebooky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Notebook 15 ks 35

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Notebook 15 špecikácia: Lenovo ThikPad L15  alebo ekvivalnet

- Obrazovka 15,6"" FHD (1920x1080) IPS, matný,min: 250nit

- OS Windows 10 Profesional 64-bit Slovak

- Rozloženie kláves SVK

- Processor min (4C, 1,6 / 4.0 GHz,)

- Passmark CPU Mark min 12900

- ram 2x 8GB@3200Mhz

- disk 512GB SSD M.2

- rozhranie 802.11 ax, min BT v5.0
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- rozhranie USB 1xUSB-C3.2Gen 1(support data transfer, Power Delivery and 
DisplayPort1.2)

- rozhranie USB 2xUSB 3.2 Gen1

- rozhranie USB HDMI, čítačka Smart kariet, RJ 45, 3,5 jack, 1x side docking 
connector

- baterka min 45Wh

- farba čierna

- iné TPM 2.0, Čítačka odtlačkov prstov, Kensington

hmotnosť do 2000g

Príslušenstvo k každému zariadeniu Taška na dodaný notebook v tmavých farbách, presnej veľkosti, 
toploader alebo brašňa

Príslušenstvo k zariadeniu Notebook 15 a profi myš (optická 2000 dpi,štvorsmerné koliesko, Drôtová, Symetrická, 
čierna ,bez podsvietenia)

Iné Certifikát ENERGY STAR 8.0 a EPEAT Gold alebo ekvivalent

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Predmetom zákazky sú len preukázateľne nové zariadenia, objednávateľ neakceptuje tovar používaný, vystavovaný, 
opravovaný, renovovaný, repasovaný a refurbished zariadenia.

Požaduje sa nahlásiť objednávateľovi/kontaktnej osobe deň dodávky aspoň jeden deň vopred.

Do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej Zmluvy predloží dodávateľ technickú špecifikáciu s vyznačenými 
údajmi potvrdzujúcimi splnenie všetkých funkčných a technických požiadaviek na zariadenie a podrobný rozpočet 
jednotkových cien s DPH a bez DPH. 

Na tovar sa požaduje záruka min. 36 mesiacov. Požaduje sa bezplatný autorizovaný záručný servis vykonaný kvalifikovanými 
osobami a bezplatnej údržby tovaru (práce a originálne nepoužívané náhradné diely) počas záručnej doby. V prípade potreby 
odstránenie vady/poruchy tovaru mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky náklady s tým spojené (napr. doprava)

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, resp. lepšími 
parametrami.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Bajkalská 27

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.04.2021 09:00:00 - 01.06.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cena za kompletnú dodávku
Požadované množstvo: 1,0000

Strana 2 z 3 



3.4 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: 24 875,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 29 850,00 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 12:18:00

Objednávateľ:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
DIVAX, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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