
Kúpna zmluva č. Z20216890_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Henrich Sonnenschein - ITSK
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 37212931
DIČ: 1020103370
IČ DPH: SK1020103370
Bankové spojenie: IBAN: SK4702000000002198347155
Telefón: 0905351632

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Notebook
Kľúčové slová: Notebook
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

Notebook

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Notebook ks 2

Pamäť RAM: MB 16000

Ffrekvencia procesoru: GHz 2

Počet jadier procesora: ks 6

CPU Benchmark - podľa Passmark Software počet bodov 12300

Kapacita batérie: mAh 5000

Kapacita disku: GB 1000

Grafická karta GB 8

VIDEO CARD - podľa Passmark Software počet bodov 12000

Displej rozlíšenie px 1920 x 1080

Uhlopriečka displeja: palce 15,6

USB port ks 3

Webkamera - rozlíšenie px 720
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Hmotnosť kg 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Displej pomer strán 16:9

Displej typ antireflexný alebo matný

Displej druh LCD, podsvietenie LED

Funkcie Podsvietená klávesnica, Numerická klávesnica, Čítačka 
pamäťových kariet, čítačka odtlačkov prstov

Operačný systém áno

Rozhranie HDMI, Mini DisplayPort,Bluetooth v5.1,WiFi 802.11ax, RJ-45 
(LAN), Combo Audio Jack

Optická mechanika - prítomnosť nie

Farba čierny alebo šedý

Klávesnica - jazyk CZ, SK

Príslušenstvo napájací adaptér

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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, respektíve 
lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu 
zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.

Tovar musí spĺňať všetky funkcie a technické parametre popísané vyššie. Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako 
podstatné porušenie zmluv. podmienok.

Splatnosť faktúr: 60 dní

Tovar musí byť originálny, neporušený, I. akosti. V prípade akéhokoľvek porušenia tovaru, obalu sa považuje porušenie 
podmienok a bude sa chápať ako podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ nebude musieť uhradiť faktúru.

Predmetom zákazky nie je nákup repasovaných, alternatívnych zariadení, tovarov.

Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky.

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom.

Dodávateľ je povinný v určenej lehote do 3 pracovných dní odo uzavretia súťaženia predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet
spolu so špecifikáciou – uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, ktorý bude predmetom dodania 
(napr. katalógový list, technický opis a pod.). Na základe toho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných 
požiadaviek na predmet zákazky.

Právna účinnosť zmluvy je naviazaná na výsledky kontroly predmetného VO zo strany RO/NO.

Lehoty plnenia zmluvy (60 dní) zohľadňuje lehotu potrebnú na ex-post kontrolu VO vykonávanú RO/NO

Ak výsledok predmetnej kontroly VO nebude kladný, nie je splnená podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy v súlade so 
Všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhoviska.Prijímateľ (tu objednávateľ) po doručení správy z kontroly VO 
bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.

K plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom stane právne účinnou.

Prijímateľ (tu objednávateľ) po doručení správy z kontroly VO bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.

Objednávateľ požaduje, aby súčasťou tzv. podrobného aktualizovaného položkového rozpočtu a faktúry boli následné údaje: 
názov a kód projektu a programu - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.

Finančný limit na 1 ks tovaru (notebooku) je 1404,25 eur bez DPH.

V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Strana 2 z 3 



III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Univerzitná 1, 010 26  Žilina, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.06.2021 08:00:00 - 25.06.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

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.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 640,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 168,00 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 15.04.2021 13:36:02

Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Henrich Sonnenschein - ITSK
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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