
Kúpna zmluva č. Z2022132_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Divadlo Nová scéna
Sídlo: Živnostenská 1, 81214 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 164861
DIČ: 2020829998
IČ DPH:
Telefón: +421 908769921

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: Sieťové komponenty
Kľúčové slová: switch, SFP modul
CPV: 32422000-7 - Sieťové komponenty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Výpočtová technika a software

Funkcia

Pre  zabezpečenie činností objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Switch ks 1

2. SFP modul - S+RJ10 ks 4

3. SFP modul - S+85DLC03D ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Switch

Špecifikácia:

- počet portov: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mb / s, 4 x SFP + , 1 x RJ-45 sériový port

- CPU rýchlosť: 800 MHz, RAM: 512 MB

- dual boot - operačný systém: MikroTik RouterOS  / SwitchOS

- kapacita switchu: 128 Gbps

- rýchlosť smerovania: 95,2 Mpps

- podpora PoE+ IEEE 802.3at/a

- rozmery: 443 x 300 x 44 mm, Typ: 1U rack
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- referenčný produkt: Microtik CRS328-24P-4S+RM

v prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je 
ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent 
musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp.
lepšie technické parametre

2. SFP modul - S+RJ10

Špecifikácia:

- konektor: RJ45

- formát: SFP+

- prenosová rýchlosť: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps

- dosah: 200 m

- referenčný produkt: Microtik S+RJ10

v prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je 
ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent 
musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp.
lepšie technické parametre

3. SFP modul - S+85DLC03D

Špecifikácia:

- konektor: Dual LC UPC

- formát: SFP+

- prenosová rýchlosť: 1G / 10 G

- dosah: 300 m

- referenčný produkt: Microtik S+85DLC03D

v prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je 
ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent 
musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp.
lepšie technické parametre

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru do miesta plnenia, t.j. 
sídla objednávateľa).

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

3. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy, obsahujúci 
jednotkové ceny a ceny položiek č. 1 až. 3.

4. Objednávateľ posúdi technickú špecifikáciu, predloženú dodávateľom  a do 3 pracovných dní oznámi dodávateľovi, či 
predložená špecifikácia:

4.1 preukazuje splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a

4.2 v prípade, že ponúkaný tovar je ekvivalentom referenčného produktu, či ponúkaný ekvivalent funkčne vyhovuje 
požiadavkám objednávateľa, alebo

4.3 nepreukazuje niektorú z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a objednávateľ vyzve dodávateľa na 
jej úpravu.

5. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie 
všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo v prípade ekvivalentu neponúkne tovar, ktorý 
vyhovuje požiadavkám objednávateľa, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo 
odstúpiť od zmluvy.

6. Podrobnosti dodania budú dohodnuté elektronicky s kontaktnou osobou objednávateľa.

7. Ak bude dodávateľ v omeškaní s včasným dodaním alebo poskytnutím plnenia, bude takéto omeškanie predstavovať 
podstatné porušenie zmluvy dodávateľom. Objednávateľ bude oprávnený omeškané plnenie odoprieť a neprevziať, pričom 
túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi dodávateľovi. V takomto prípade bude Objednávateľ oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť.

8.  Dodávateľ predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje a zaručuje, že ním ponúkaný tovar je nový, nevystavovaný, 
nepoužívaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci  zadanej technickej špecifikácii a všetkým požiadavkám objednávateľa.
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9. Vystavenie faktúry sa uskutoční po dodaní tovaru (faktúra bude obsahovať číslo zmluvy, presný názov tovaru a meno 
kontaktnej osoby objednávateľa).

10. Splatnosť faktúry : do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

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 I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Živnostenská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.02.2022 09:00:00 - 28.02.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 9,0000

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: 693,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 832,00 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 Z2022132

V Bratislave, dňa 20.01.2022 13:46:01
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Objednávateľ:
Divadlo Nová scéna
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 Z2022132


Zákazka


Identifikátor Z2022132


Názov zákazky Sieťové komponenty


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319230


Dodávateľ


Obchodný názov Henrich Sonnenschein - ITSK


IČO 37212931


Sídlo Fraňa Mojtu 22, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 20.1.2022 9:56:19


Hash obsahu návrhu plnenia Eax1R4NvToUcdhasqkfXsocORtgg7Zj+XciS8VnTlvM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Názov
MikroTik Cloud Router Switch CRS328-24P-4S+RM - Přepínač - L3 - řízený - 24 x 10/100/1000 (PoE)
+ 4 - 1ks
MikroTik S+RJ10 RJ45 10M/100M/1G/10G copper modul (SFP+) - 4ks
MikroTik SFP+ modul S+85DLC03D, MM, 300m, 10Gbit - 4ks


Prílohy:
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