
Kúpna zmluva č. Z202123842_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Sídlo: Lazovná 9, 97558 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 35987006
DIČ: 2021433172
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK7081800000007000239822
Telefón: 0484712727

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LIsyst s.r.o.
Sídlo: Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
IČO: 53706587
DIČ: 2121503362
IČ DPH: SK2121503362
Telefón: 0903765988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Disky - dátový do PC, externý pevný, USB flash, USB hub
Kľúčové slová: dátový disk, externý pevný disk, USB flash disk, USB hub
CPV: 30234500-3 - Pamäťové archivačné médiá; 30237230-0 - Pamäte; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dátový disk do PC

2. Externý pevný disk

3. USB flash disk

4. Externý pasívny 4-portový USB hub

Položka č. 1: Dátový disk do PC

Funkcia

Zariadenie bude slúžiť na archiváciu dát.            Parametrami a funkcionalitou plne kompatibilný so zariadením WD Blue SSD 
2,5" 500GB, 3D NAND WDS500G2B0A

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

WD Blue SSD 2.5" 500GB, 3D NAND WDS500G2B0A 
alebo ekvivalent ks 15

Dátová kapacita disku GB 500

Rýchlosť čítania MB/s 560

Rýchlosť zápisu MB/s 530

Rozmer, formát disku palec 2,5"

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Rozhranie SATA III

Technologie SSD ano

Položka č. 2: Externý pevný disk

Funkcia

Zariadenie bude slúžiť na archiváciu dát.Parametrami a funkcionalitou plne kompatibilný so zariadením WD Elements Portable
2TB-WDBU6Y0020BBK-WESN

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

WD Elements Portable 2TB-WDBU6Y0020BBK-WESN 
alebo ekvivalent ks 7

Kapacita disku TB 2

Veľkosť disku palce 2,5"

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ disku externý

Napájanie napájanie z portu

Rozhranie USB 3.0 (plne kompatibilný s USB 2.0/1.1)

Položka č. 3: USB flash disk

Funkcia

Zariadenie bude slúžiť na archiváciu dát.

Parametrami a funkcionalitou plne kompatibilný so zariadením ADATA USB 3.1 UE700 PRO 128GB

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

ADATA USB 3.1 UE700 PRO 128 GB alebo ekvivalent ks 10

Rýchlosť čítania MB/s 220

Rýchlosť zápisu MB/s 120

Dátová kapacita GB 128

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozhranie USB 3.2 Gen 1 (kompatibilný s USB 2.0)

Položka č. 4: Externý pasívny 4-portový USB hub

Funkcia

Zariadenie bude slúžiť na archiváciu dát.

Parametrami a funkcionalitou plne kompatibilný so zariadením napr. MODECOM MC-4P

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Externý pasívny 4-portový USB hub ks 10

Počet výstupov výstup 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozhranie USB 3.0 (kompatibilný s USB 2.0)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1.  V cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravy 
na miesto určenia.
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2. Objednávateľ požaduje predložiť podrobnú kalkuláciu tovaru do 3 pracovných dní od nadobudnutia platnosti a účinnosti 
zmluvy, v rozdelení jednotková cena v EUR bez DPH a v EUR s DPH, spolu so špecifikáciou – uvedením konkrétnej značky, 
výrobcu a typového označenia tovaru, ktorý je predmetom dodania. Jednotkové ceny položiek musia byť uvedené na 
maximálne dve desatinné miesta.

3.  Identifikačné údaje o kontaktnej osobe objednávateľa, ktorá je v mene objednávateľa oprávnená riadne dodaný tovar 
prevziať, oznámi objednávateľ kontaktnej osobe dodávateľa do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4.  Dodávateľ je povinný upresniť dátum a čas (e-mailom kontaktnej osobe) dodania tovaru na miesto dodania najneskôr 3 
pracovné dni pred jeho dodaním. V opačnom prípade objednávateľ nie je povinný prevziať objednaný tovar v deň dodania. 
Všetky náklady a výdavky spojené s odmietnutím prevzatia dodávky tovaru znáša dodávateľ.

5.  Dodaný tovar musí byť nový, originálny od výrobcu dodávanej obchodnej značky, nepoužívaný, nepoškodený, nerozbalený,
vrátane návodu na používanie tovaru v slovenskom alebo českom jazyku. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, 
renovovaný, otvorený, zapínaný, opätovne zabalený.

6.  Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar dodaný na základe tejto zmluvy spĺňa všetky príslušné technické, bezpečnostné, 
kvalitatívne a environmentálne parametre podľa platných právnych predpisov a noriem.

7.   Súčasťou predmetu zákazky je dodanie predinštalovaného, alebo nainštalovaného softvéru, ktorý dodávateľ nainštaluje na
tovary alebo je výrobcom nainštalovaný na jednotlivých tovaroch.

8.  Dodaný tovar môže objednávateľ odmietnuť prevziať, ak zistí zjavné vady dodaného tovaru. Odmietnutie prevzatia tovaru s
uvedením dôvodu neprevzatia potvrdí príslušný zástupca objednávateľa v preberacom protokole. V prípade nedostatočnej 
kvality alebo rozporu parametrov s údajmi uvedenými v technickej špecifikácii alebo ak zistí vzhľadové alebo iné vady tovaru, 
objednávateľ si vyhradzuje právo tovar vrátiť.

9.  Vlastnícke právo k dodanému tovaru a nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na objednávateľa dňom 
prevzatia a podpísania preberacieho protokolu.

10. Zmluvná cena za dodanie tovaru zahŕňa všetky náklady na dodanie a používanie tovaru, vrátane dopravy a výdavky 
dodávateľa potrebné k riadnemu dodaniu tovaru na miesto plnenia. Úhrada ceny za dodaný tovar bude realizovaná formou 
bezhotovostného platobného styku po dodaní a prevzatí tovaru, bez poskytnutia preddavku.

11.  Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať: číslo zmluvy a ako prílohu preberací 
protokol potvrdený objednávateľom.

12.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle vyššie uvedeného, objednávateľ má právo vrátiť ju na 
doplnenie alebo prepracovanie dodávateľovi. Dodávateľ túto faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví 
novú faktúru. Na tejto opravenej (novej) faktúre vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí ju objednávateľovi.

13.  Dohodnutú cenu vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) objednávateľ uhradí dodávateľovi na základe faktúry s
lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za
 splnenú v deň, keď bude príslušná platba pripísaná na účet dodávateľa, za podmienky správnych náležitostí vystaveného 
daňového dokladu.

14.  Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady nezistené pri preberaní tovaru dodávateľovi bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 10 dní od zistenia vady tovaru. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie nárokov 
vyplývajúcich zo skrytých vád a/alebo na uplatnenie sankcií, najneskôr však do konca trvania záručnej doby.

15.  Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, doručovanie oznámení druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto zmluva alebo 
OPET vyžadujú písomnú formu, budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v jej záhlaví.

16.  Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania tovaru je v SR, 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 registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z.

17. Dodávateľ potvrdzuje , že pred uzatvorením tejto zmluvy sa riadne oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou 
predmetu zákazky a osobitnými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky. Nedodržanie a/alebo nesplnenie ktorejkoľvek 
zadanej technickej podmienky a/alebo požiadavky a/alebo špecifikácie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.

18. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok pričom objednávateľ:

18.1.   ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti

18.2  vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS

18.3 vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu pre úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ úradu pre verejné 
obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností 
dodávateľa.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Lazovná 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.12.2021 08:00:00 - 08.12.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 42,0000

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: 1 294,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 553,00 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 Z202123842

V Bratislave, dňa 30.11.2021 10:42:01

Objednávateľ:
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LIsyst s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123842


Zákazka


Identifikátor Z202123842


Názov zákazky Disky - dátový do PC, externý pevný, USB flash, USB hub


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317599


Dodávateľ


Obchodný názov LIsyst s.r.o.


IČO 53706587


Sídlo Žilinská 864/6, Beluša, 01861, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 30.11.2021 7:06:55


Hash obsahu návrhu plnenia sKHQZkAlcOE9qmueK865ZLZDndF1YCALWkZ4QdBohzQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
WD Blue SSD 2.5" 500GB - 15
WD Elements Portable 2TB-WDBU6Y0020BBK - 7ks
USB FLASH ADATA, PIRPADNE EKVIVALENT PO KONZULTACII - 10KS
AXAGON HUE-G1A 4x USB3.0 - 10


Prílohy:
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