Kúpna zmluva č. Z202123113_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Okresný súd Rimavská Sobota
Námestie Mihálya Tompu 609/1, 97914 Rimavská Sobota, Slovenská republika
00165816
2021292900
0478869224

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PERFORMANCE, s.r.o.

Sídlo:

Rybničná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36671134

DIČ:

2022237811

IČ DPH:

SK2022237811

Bankové spojenie:

IBAN: SK8156000000001822691001

Telefón:

0918908292

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zaobstaranie servera

Kľúčové slová:

server

CPV:

48820000-2 - Servery; 30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér); 30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Server:

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8SFF NC
Configure-to-order Server (P05172-B21)

ks

1

HPE DL 380 Gen10 ICX CTO Mod-X 8SFF
(P05172-B21 B19)

ks

1

Intel Xeon-Silver 4314 2.4 GHz 16-core 135W Processor
for HPE (P36922-B21)

ks

1

P36922-B21 0D1 - factory integrated

ks

1

HPE 32 GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200
CAS-22-22-22 Registerd Smart Memory kit
(P06033-B21)

ks

4

P06033-B21 0D1 - factory integrated

ks

4

HPE ProLiant DL 300 Gen 10 Plus 2U 8SFF SAS/SATA
12G BC Front Bay 1/2 Drive Cage Kit (P26930-B21)

ks

1

P26930-B21 0D1 - factory integrated

ks

1

HPE 1.2 TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC
3-year Warranty Multi Vendor HDD (P28586-B21)

ks

12
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Minimum

Maximum

Presne

P28586-B21 0D1 - factory integrated

ks

12

HPE ProLiant DL380 Gen 10 Plus x8/x16/x8 Primary
FIO Riser Kit (P37038-B21)

ks

1

HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 145 mm
Cable Kit (P02377-B21)

ks

1

P02377-B21 0D1 - factory integrated

ks

1

HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 (16 Internal
Lanes/4GB Cache/Smart Cache) 12G SAS Modular
Controller (804338-B21)

ks

1

804338-B21 0D1 - factory integrated

ks

1

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3
Adapter for HPE (P08449-B21)

ks

1

P08449-B21 - factory integrated

ks

1

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen
Power Supply Kit (P38995-B21)

ks

2

P38995-B21 0D1 - factory integrated

ks

2

HPE C13 WW 250V 10Amp Flint Gray 2.0 Jumper Cord
AF573A)

ks

2

AF573A 0D1 - factory integrated

ks

2

HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on
iLO Licensed Features (BD505A)

ks

1

BD505A 0D1 - factory integrated

ks

1

Microsoft Windows Server 2019 (16-core) Standard FIO
Not Pre-installed English SW (P11060-B21)

ks

1

HPE Trusted Platform Module 2.0 Gen10 Plus Black
Rivets Kit (P13771-B21)

ks

1

P13771-B21 0D1 - factory integrated

ks

1

HPE DL38X Gen 10 Plus 2U SFF Easy Install Rail Kit
(P22018-B-21)

ks

1

P22018-B21 0D1 - factory integrated

ks

1

HPE ProLiant DL380 Gen 10 Plus Standard Heat Sink
Kit (P37034-B21)

ks

1

P37034-B21 0D1 - factory integrated

ks

1

HPE 4Y Tech Care Basic Service (HU4B2A4)

ks

1

HPE iLO Advanced Non Blade Support (HU4B2A4 R2M)

ks

1

HPE Proliant DL380 Gen 10+ Support (HU4B2A4 ZSB)

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia oprávnenou osobou.
Garantovaná oprava do 24 hodín od nahlásenia, oprava v mieste inštalácie zariadenia . Servisná služba zahŕňa podporu 24x7
a opravu do nasledujúceho dňa /Next business day/.
Dodávateľ' do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží Objednávateľovi fotokópiu potvrdenia, vydaného výrobcom,
alebo autorizovanou certifikačnou autoritou (pre každú dodávanú obchodnú značku tovarov):
a: že ponúkaný tovar je dodávaný v rámci štandardných obchodných kanálov výrobcu
b: že má status autorizovaného obchodného partnera,
c: že má status autorizovaného servisného partnera. Alebo, že výrobca garantuje vykonanie odbornej implementácie a
odborného záručného a pozáručného servisu na zariadenia dodané prostredníctvom Dodávateľa aj v prípade zániku
Dodávateľa, alebo ukončenia jeho pôsobnosti na trhu, a to v zmysle všeobecných záručných podmienok výrobcu zariadení.
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Dodávateľ predloží objednávateľovi do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy položkovitý rozpočet vychádzajúci
z celkovej ceny plnenia podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, rozpis položiek s uvedením obchodného názvu a
technickej špecifikácie dodávaných tovarov, t.j. uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru a
technických parametrov ponúkaných tovarov, rozpis ceny v mene euro bez DPH, sadzby DPH a ceny s DPH pre jednotlivé
položky predmetu plnenia
Objednávateľ' si týmto vyhradzuje právo na posúdenie, či ponúkané zariadenie je plne kompatibilné s existujúcou
infraštruktúrou objednávateľa, a to v lehote 1 pracovný deň od doručenia prospektu a všetkých požadovaných certifikátov. V
prípade, ak zariadenie nebude spĺňať' všetky požiadavky podľa technickej špecifikácie, je objednávateľ' oprávnený od zmluvy
odstúpiť.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať' platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom
Slovenskej republiky.
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 uviest' príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 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. o dani z pridanej
hodnoty a bude povinný odviesť' DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami vyhotovený po dodaní a nainštalovaní
zariadení.
Cena je konečná a sú v nej zahrnuté všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú pri plnení zmluvy alebo v
súvislosti s jej plnením.
Platba sa uskutoční po dodaní, prevzatí a nainštalovaní tovaru na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní odo dňa
doručenia, ktorej súčasťou bude aj preberací protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami.
Objednávatel' požaduje dodanie tovaru kompletne, pričom neumožňuje čiastkové plnenie.
V prípade, že Dodávatel' úmyselne dodá Objednávateľovi iný tovar ako zazmluvnený, Objednávatel' je oprávnený uplatniť si u
Dodávateľa zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa 10% z predpokladanej hodnoty zákazky, minimálne však 5 000,00 eur za
každý takýto prípad.
Objednávatel' požaduje dodat' tovar celkom nový, nepoužívaný, nepoškodený, nevystavovaný, v prvej akostnej triede, v
originálnom obale, zodpovedajúci požiadavkám Objednávateľa.
Pri reklamácii v rámci bežnej záruky sa požaduje vyzdvihnutie reklamovaného tovaru v sídle objednávateľa a doručenie
reklamovaného tovaru späť do sídla objednávateľa na náklady dodávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za
podstatné porušenie tejto zmluvy.
Lehota na dodanie tovaru nesmie prekročit' 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Pokial' dodacia lehota prekročí 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, tak Objednávatel' je oprávnený uplatniť si u
Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 eur za každý deň omeškania.
Oneskorenie lehoty na dodanie tovaru o viac ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s
nárokom na odstúpenie od zmluvy.
Termín dodania tovaru na miesto plnenia oznámi Dodávatel' najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe Objednávateľa.
Objednávatel' si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a technickej špecifikácii, ktorá je požadovaná v
predmete zákazky ako minimálne požiadavky.
Nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky a všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky alebo
požiadaviek uvedených v osobitných požadavkách na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na
okamžité odstúpenie od zmluvy.
Záručná doba musí byť Dodávateľom poskytovaná minimálne po dobu poskytovania podpory.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Rimavská Sobota
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3.2

Obec:

Rimavská Sobota

Ulica:

Námestie Mihálya Tompu 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.11.2021 10:36:00 - 09.12.2021 13:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 582,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 899,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123113

V Bratislave, dňa 25.11.2021 11:14:01
Objednávateľ:
Okresný súd Rimavská Sobota
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PERFORMANCE, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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