
Rámcová dohoda č. Z20228301_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: SLOVAKIA TRAVEL
Sídlo: Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53667506
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421908727103

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: Notebook, monitor
Kľúčové slová: notebook, monitor
CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Notebook 1

2. Notebook 2

3. Monitor

Položka č. 1: Notebook 1

Funkcia

Grafický notebook

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Notebook napr. Acer Nitro 5 Shale Black alebo 
ekvivalent ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Nainštalovaný operačný systém Windows 11 predinštalovaný na pevnom disku, s platnou licenciou,
slovenská lokalizácia

Procesor

AMD Ryzen 7, 8 jadrový, Total Threads 16, Frekvencia procesora: 
od 3,2 GHz - 4,4 GHz, TPD: 45W, Cache procesora: 16MB, 
Funkcie procesora: Automatické pretaktovanie, Podpora 
Virtualizácie

Pamäť min. 16GB (možnosť upgrade bez straty záruky), DDR4, 3200 MHz

Pevný disk kapacita úložiska: 1000 GB (možnosť upgradu bez straty záruky), 
SSD, PCIe NVMe, SSD kapacita: 1000GB
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Pevný disk Celkový počet slotov M.2 - 2x, Počet osadených slotov M.2: 1x, 
Celkový počet slotov 2,5 - 1x, Počet osadených slotov 2,5 - 0x

Grafická karta
Pamäť GK: 8GB, max. grafický príkon (TGP): min. 100W – max 
110W, Boost frekvencia: 1290 MHz, Čip GK: NVIDIA GeForceRTX
3070

Displej
uhlopriečka: do 15,6" pomer strán 16:9, typ panela: IPS, rozlíšenie:
  1920x1080 px, obnovovacia frekvencia displeja: 144Hz, typ 
displeja: matný, Svietivosť: 300 Nits

Technológia bezdrôtového pripojenia bluetooth v5

WIFI WiFi 6 802,11 ax

Vstupné zariadenia podsvietená klávesnica, numerická klávesnica, TPM 2.1 odolná 
voči poliatiu (SK lokalizácia)

Webkamera 720px

Porty 1x USB C,  1x USB  3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 1,

Porty 1x Audio Combo Audio Jack, 1x HDMI, 1x grafické výstupy HDMI

Porty 1xRJ-45(Gigabit LAN)

Batéria 180 Wh, počet článkov 4, Maximálna výdrž batérie: do 10 hod.

Zdroj napájací adaptér

Výbava HDD upgrade kit (možnosť pripojenia interného disku)

Hmotnosť max. 2,2 kg

Položka č. 2: Notebook 2

Funkcia

Notebook

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Notebook napr. Apple Macbook air 2020 alebo 
ekvivalent ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Nainštalovaný operačný systém macOS Big Sur

Procesor Apple M1, 8 jadrové CPU so 4 výkonnostnými jadrammi a 4 
úspornými jadrami, 7 jadrové GPU, 16 jadrový Neural Engine

Pamäť RAM 8GB RAM

Pevný disk SSD 512 GB

Displej Retina displej s 13,3" s LED podsvietením a s natívnym rozlíšením 
2560x1600  pri 227 pixeloch na palec

Technológia displeja True Tone

Zvuk vstavané stereo reproduktory a 3 mikrofóny, 3,5 mm slúchadlový 
výstup

Kamera vstavaná kamera 720p Face Time HD

Technológia pripojenia 2x Thunderbolt/USB 4 s podporou pre nabíjanie, DisplayPort, 
Thunderbolt 3 (až 40 Gb/s), USB 3.1 Gen 2 (až 10 Gb/s)

Technológia bezdrôtového pripojenia bluethooth 5.0, Wi-Fi 6 802,11ax (kompatibilný s IEEE 802.11 
a/b/g/n/ac)

Vstupné zariadenia podsvietená klávesnica Magic Keyboard, snímač okolitého 
osvetlenia

Trackpad Force Touch trackpad na presné ovládanie kurzoru a 
rozpoznávania prítlaku

Snímač Touch ID

Vstupné zariadenia snímač okolitého svetla

Batéria integrovaná litium polymérová batéria 49,9 watt (až 15 hodín WiFi 
surfovania, 18 hodín prehrávania filmov v aplikácii Apple TV)
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Obsah balenia 30W USB-C napájací adaptér, USB-C nabíjací kábel (2m)

Položka č. 3: Monitor

Funkcia

Zobrazovacie zariadeni

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Monitor napr.: Eizo CS2731 alebo ekvivalent ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Viditeľná veľkosť obrazu (uhlopriečka) 24- 27"

Typ panela IPS

Konštrukcia displeja rovná

Povrch displeja antireflexný

Pomer strán 16:9

Typ rozlíšenia Quad HD

Rozlíšenie Max. 2560x1440 px

Obnovovacia frekvencia Max. 60 Hz

Doba odozvy Max. 10 ms

Jas Min. 350 cd/m2

Farebná hĺbka 10 bit

Kalibrácia áno (cez ColourNavigator 7)

Kontrast Max. 1000:1

Typ pripojenie DisplayPort 1.2, DVI, HDMI 1.4, USB-C

Ďalšie pripojenie USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), HDMI 1x, USB 4x

sRGB 100%

Adobe RGB 99%

Ďalšie funkcie Nastaviteľná výška, Pivot, Flickej-free, Filter modrého svetla

VESA pripojenie 100x100

Typ stojana guľatý

Farba čierna

Šírka 63-63,8 cm

Výška 40-40,41 cm

Hĺbka 26-26,5 cm

Hmotnosť 10-10,1 kg

Spotreba v SDR režeme 36 kWH/1000h

Energetická trieda v SDR režime G

Typická spotreba 34W

Stand-by spotreba (pohotovostná) 1W

Maximálna spotreba 159W

Napájací zdroj je integrovaný do monitora Áno

Káble dodávané s monitorom HDMI, USB-C, USB

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodanie tovaru vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla Objednávateľa, priamo kontaktnej osobe 
Objednávateľa, ktorá je v mene Objednávateľa oprávnená riadne dodaný tovar prevziať.
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Uvedené technické parametre sú minimálne, pokiaľ to nie je uvedené inak.

Objednávateľ požaduje dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar v originálnom balení. Dodávané zariadenia nesmú mať na sebe 
výrobné vady, inak výrobne poškodené, obmedzenú funkcionalitu a musia spÍňať minimálne technické požiadavky. Zároveň 
musia spÍňať podmienku, že nesmú byť už použité, alebo obnovené do pôvodného výrobného stavu a nanovo pre-predané 
ako nové zariadenia pod všeobecným označením výrobcov „re-marked“ zariadenia.

Zariadenia musia mať slovenskú lokalizáciu priamo z výroby od výrobcu zariadenia (zariadenia musia obsahovať slovenskú 
klávesnicu priamo v originálnom a nepoškodenom balení zariadenia). Dodanie akýchkoľvek nálepiek alebo iných prelepov za 
účelom použitia klávesnice ako slovenskej sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody.

Všetok tovar, požadovaný Objednávateľom, musí byť určený výhradne pre distribúciu v EÚ, pre vylúčenie akýchkoľvek 
dodatočných nákladov, ktoré by mohol mať Objednávateľ s tovarom, ktorý nie je určený pre distribúciu v EÚ

Jednotlivé plnenia predmetu zákazky budú poskytnuté na základe rámcovej dohody a budú realizované vždy podľa 
požiadaviek a podmienok Objednávateľa, a to len na základe písomných objednávok Objednávateľa, zrealizovaných podľa 
rámcovej dohody. Dodávateľ bude dodávať tovar Objednávateľovi počas účinnosti tejto rámcovej dohody výlučne na základe 
písomných objednávok Objednávateľa.

Objednávka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: označenie (obchodné meno, sídlo) Dodávateľa, označenie (obchodné
meno, sídlo) Objednávateľa, presnú špecifikáciu a množstvo ks tovaru, meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
Objednávateľa.

Dodávateľ bude zabezpečovať dodanie tovaru vo svojom mene a na svoje náklady, zodpovedá za to, že dodaný tovar nebude 
v rozpore s technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, že ho dodá v bezchybnom stave
v sortimente a v množstve určenom v objednávke a v lehote maximálne do 14 kalendárnych dní od elektronického doručenia 
objednávky Dodávateľovi.

Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými osobami Objednávateľa a 
Dodávateľa. Zodpovedný zamestnanec Objednávateľa tovar neprevezme ak nezodpovedá objednávke, alebo jeviditeľne 
poškodený. Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar bude dodaný v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, stanovený 
Rámcovou dohodou, riadne zabalený a vybavený na prepravu, a že bude mať v čase odovzdania a prevzatia vlastnosti podľa 
technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť Dodávateľovi nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní odo dňa prevzatia ak
zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek požadovanú technickú špecifikáciu predmetu zákazky/alebo nespĺňa osobitné 
požiadavky na plnenie.

Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy kontaktnej osobe objednávateľa písomne 
oznámiť identifikačné údaje o osobe zodpovednej za riadne dodanie predmetu zmluvy ako aj číslo účtu dodávateľa, na ktorý 
bude poukázaná suma za plnenia tejto zmluvy. 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 platnom znení, ako aj číslo tejto zmluvy. Splatnosť 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.

Dodávateľ je povinný predložiť podrobný aktualizovaný položkovitý rozpočet predmetu zmluvy s uvedením presného názvu a 
výrobcu a doplnený o dátové hárky (produktové listy), potvrdené výrobcom/oficiálnym zástupcom výrobcu ponúkaných 
zariadení, do 5 dní od účinnosti rámcovej dohody s uvedením jednotkových cien s a bez DPH a uvedením ceny spolu.

Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne objednávateľ dňom jeho prevzatia od dodávateľa t.j. dňom uvedeným v 
príslušnom preberacom protokole . Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom ich prevzatia 
od dodávateľa.

Dodávateľ je povinný odstrániť reklamované vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od doručenia 
reklamácie.

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

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 v tomto prípade je 
registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z.

Všetky požadované certifikáty, prospekty a iné dokumenty, ktoré sú objednávateľom požadované v týchto osobitných 
požiadavkách, v technickej špecifikácii zariadení alebo v rámcovej dohode, je dodávateľ povinný predložiť v slovenskom, resp.
českom jazyku.

Nedodržanie ktorejkoľvek zmluvnej podmienky a/alebo ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v opisnom formulári tejto 
zákazky a/alebo rámcovej dohody a/alebo ak ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku 
Objednávateľa,uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo v rámcovej dohode, toto porušenie sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, následne dodávateľa ohodnotiť negatívnou 
referenciou a vylúčiť tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.
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V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať plnenie riadne a včas podľa tejto rámcovej dohody, je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % ceny plnenia za každý začatý deň 
omeškania.

Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľovi, a 
to bezhotovostne prevodom na bankový účet Objednávateľa. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárokObjednávateľa na
náhradu škody.

Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku nutnosti zrušenia rámcovej dohody a 
opakovania danej zákazky, vrátane všetkých súvisiacich procesov, a to z dôvodu ponúknutia a/alebo dodania 
tovaru/zariadenia, ktorý/é nespĺňa akúkoľvek Objednávateľom vyžadovanú požiadavku, bližšie špecifikovanú v opisnom 
formulári predmetnej zákazky alebo rámcovej dohody a/alebo z dôvodu predloženia cenovej ponuky pre tovar/zariadenie za 
cenu, za ktorú nie je možné tento tovar/zariadenie dodať a/alebo z akéhokoľvek dôvodu na strane Dodávateľa.

Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny za predmet plnenia bude faktúra vystavená Dodávateľom. Dodávateľovi vznikne právo 
na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu plnenia po podpise preberacieho protokolu alebo 
dodacieho listu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. Splatnosť faktúry je 30 dní odo 
dňa riadneho doručenia faktúry Objednávateľovi v listinnej podobe na adresu jeho sídla alebo v elektronickej podobe na 
e-mailovú adresu: faktury@slovakia.travel vo formáte PDF. Súčasťou faktúry bude preberací protokol alebo dodací list 
podpísaný poverenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade s dohodnutými zmluvnými 
podmienkami, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Dodávateľovi na prepracovanie alebo doplnenie. Nová lehota splatnosti 
začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodaný predmet zmluvy.

Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy žiadny preddavok. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom 
odpísania sumy z bankového účtu objednávateľa.

Objednávateľ nie je povinný odobrať v celom predpokladanom rozsahu tovar tvoriaci predmet tejto rámcovej dohody, ani 
vyčerpať jej predpokladaný, maximálny finančný objem. Celkové odobrané množstvo a druh tovaru, ktorý je predmetom tejto 
rámcovej dohody bude závisieť výlučne od potrieb Objednávateľa a Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať ani 1 kus 
tovaru z rámcovej dohody.

Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - v trvaní 3 mesiacov od jej uzatvorenia, alebo do vyčerpania jej celkového 
finančného objemu.

Záruka je minimálne 24 mesiacov na všetky zariadenia.

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
Obec: Bratislava
Ulica: Lamačská cesta 4256/8

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000
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3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 7 480,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 976,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228301

V Bratislave, dňa 05.08.2022 12:28:03

Objednávateľ:
SLOVAKIA TRAVEL
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 Z20228301


Zákazka


Identifikátor Z20228301


Názov zákazky Notebook, monitor


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327399


Dodávateľ


Obchodný názov LIsyst s.r.o.


IČO 53706587


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


Dátum a čas predloženia 5.8.2022 7:06:09


Hash obsahu návrhu plnenia eGJCcsqUJeIS7Qs4fOtIBXwXVY/kwHDa5/nR3fAiLGA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Tovar podla specifikacie


Prílohy:
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