
Kúpna zmluva č. Z202122764_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK2021246590
Bankové spojenie: IBAN: SK84 8180 0000 0070 0024 0831
Telefón: 0376408056

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: SSD disky
Kľúčové slová: výpočtová technika, ssd disky, pamäťové médiá
CPV: 30234000-8 - Pamäťové médiá
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. SSD 480GB

2. SSD 1TB

Položka č. 1: SSD 480GB

Funkcia

1. Nákup nového, nepoužívaného SSD disku vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v 
objednávke, záruky a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.

2. Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný), nevystavovaný, v bezchybnom stave, s požadovanými 
vlastnosťami, nepoužitý, neopotrebovaný, netestovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list...) v 
slovenskom jazyku. Nedodržanie týchto podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. SSD 480GB ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1.1. Typ úložiska SSD

1.2. Formát (Form Factor) 2.5"

1.3. Kapacita úložiska 480 GB (0,48 TB)

1.4. Rozhranie interné SATA III

Strana 1 z 4 



1.5. Rýchlosť čítania 500 MB/s

1.6. Rýchlosť zápisu 450 MB/s

1.7. Mean Time Before Failure 1 000 000 h

1.8. Referenčný produkt napr. Kingston A400 480 GB

1.9. V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je 
ekvivalentom navrhovaného referenčného produktu, 
ekvivalent musí mať technickú špecifikáciu rovnakej, 
alebo vyššej kvality. Ekvivalentné riešenie musí spĺňať 
požiadavky na min. zadané parametre, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je 
zariadenie určené.

Položka č. 2: SSD 1TB

Funkcia

1. Nákup nového, nepoužívaného SSD disku vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v 
objednávke, záruky a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.

2. Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný), nevystavovaný, v bezchybnom stave, s požadovanými 
vlastnosťami, nepoužitý, neopotrebovaný, netestovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list...) v 
slovenskom jazyku. Nedodržanie týchto podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

2. SSD 1TB ks 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.1. Typ úložiska SSD

2.2. Formát (Form Factor) 2.5"

2.3. Kapacita úložiska 1000 GB (1 TB)

2.4. Rozhranie interné SATA III

2.5. Rýchlosť náhodného čítania 98 000 IOPS

2.6. Rýchlosť náhodného zápisu 88 000 IOPS

2.7. Rýchlosť čítania 560 MB/s

2.8. Rýchlosť zápisu 530 MB/s

2.9. Radič Samsung MKX

2.10. Funkcie 3D NAND

2.11. Vyrovnávacia pamäť 1 024 MB

2.12. Funkcie AES 256-bit Encryption, Garbage Collection, SMART, TCG Opal 
2.0, TRIM

2.13. Podporuje režim spánku, Podpora WWN, IEEE 
1667

2.14. Mean Time Before Failure 1 500 000 h

2.15. Veľkosť článku/bunky QLC (Quad-Level Cell)

2.16. Životnosť disku 360 TBW

2.17. Referenčný produkt napr. Samsung 870 QVO 1TB

2.18. V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je 
ekvivalentom navrhovaného referenčného produktu, 
ekvivalent musí mať technickú špecifikáciu rovnakej, 
alebo vyššej kvality. Ekvivalentné riešenie musí spĺňať 
požiadavky na min. zadané parametre, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je 
zariadenie určené.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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1. Po schválení vlastného návrhu plnenia zo strany objednávateľa dodávateľ predloží e-mailom kontaktnej osobe 
objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia schválenia vlastného návrhu plnenia:

1.1. pre všetky položky rozpis jednotkových cien bez DPH aj s DPH, ktoré musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta 
(rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uvádzať aj vo faktúrach, ceny sú platné ako maximálne počas trvania zmluvného 
vzťahu),

1.2. prepočet celkovej zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien. Prepočet celkovej ceny bez DPH aj 
s DPH musí byť v súlade s cenami uvedenými v kúpnej zmluve.

2. 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..

3. Jednotková cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie na konkrétne 
pracovisko uvedené v objednávke, záruku a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).

4. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5. Ak sa v opise 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.

6. Požaduje sa bezplatný autorizovaný záručný servis vykonávaný kvalifikovanými osobami a bezplatná údržba tovaru (práca 
a originálne, nepoužívané náhradné diely-pri vade podliehajúcej záruke) počas záručnej doby v cene zákazky. V prípade 
potreby odstránenia vady/poruchy tovaru mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky náklady s tým spojené (napr. 
doprava).

7. Dodávateľ predloží dodací list, v ktorom bude uvedené sériové číslo tovaru.

8. Objednávateľ je oprávnený neodobrať druh tovaru, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa špecifikácie predmetu zmluvy.

9. Tovar, ktorý spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa bude odobratý na základe predloženej objednávky.

10. Plnenie sa uskutoční na základe samostatnej objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto plnenia. 
Vyžaduje sa dodávka na miesto plnenia, t.j. pracovisko uvedené v objednávke. Presný termín plnenia je dodávateľ povinný 
dohodnúť s kontaktnou osobou objednávateľa. Objednávateľ požaduje realizovať dodávku v pracovných dňoch priamo na 
miesto určenia.

11. Tovar bude dodaný najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia objednávky (aj mailovou formou) dodávateľovi.

12. V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za 
nový a rovnakých parametrov, na náklady dodávateľa (doprava).

13. V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi.

14.  Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.

15. Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, obchodnými 
podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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09.12.2021 08:00:00 - 20.12.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 532,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 639,00 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 Z202122764

V Bratislave, dňa 30.11.2021 09:20:01

Objednávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122764


Zákazka


Identifikátor Z202122764


Názov zákazky SSD disky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316521


Dodávateľ


Obchodný názov Henrich Sonnenschein - ITSK


IČO 37212931


Sídlo Fraňa Mojtu 22, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 17:36:45


Hash obsahu návrhu plnenia kzDbA4ZpeBnHKXKTQSKTs4mRv74nzdIanqF5sfCgmYc=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Názov
Kingston SSD 480GB A400 SATA III 2.5" TLC 7mm (čítanie/zápis: 500/450MB/s) SA400S37/480G 1ks
Samsung SSD 870 QVO Series 1TB, SATAIII, 2.5'', r560MB/s, w530MB/s MZ-77Q1T0BW 7ks


Prílohy:
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