
Kúpna zmluva č. Z202210438_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav merania SAV,v.v.i.
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00598411
DIČ: 2020895085
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0066 4992
Telefón: 0259104580

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHANGE COMPUTER s. r. o.
Sídlo: Nedožerská cesta 2, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 46532617
DIČ: 2023418463
IČ DPH: SK2023418463
Bankové spojenie: IBAN: SK5811110000001543546004
Telefón: 0903276293

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Notebook Dell Vostro 7620
Kľúčové slová: Notebook Dell Vostro 7620
CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Notebook

Funkcia

Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre potreby objednávateľa za účelom obnovy jej stavu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dell Vostro 7620 alebo ekvivalent ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Notebook – Intel Core i7 12700H Alder Lake, 16" WVA 
matný 3072 × 1920, RAM 16GB DDR5, NVIDIA 
GeForce RTX 3050 4GB, SSD 512GB, numerická 
klávesnica, podsvietená klávesnica, webkamera, USB 
3.2 Gen 1, čítačka odtlačkov prstov, WiFi 6, hmotnosť 
2.02kg, Windows 11 Pro (NBD)- ADC276p5 Prod.c: 
6HTTK

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia-v cene zákazky.
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Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS.

Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, 
v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou ( záručný list...) v slovenskom jazyku.

Dodávateľ do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou konfigurácie jednotlivých 
zariadení a uvedie ich značku a číslo.

Objednávateľ do 2 dní odo dňa obdŕžania ponuky ponuku odsúhlasí, alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať parametre 
uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky. 

Zostava nemôže byť vyskladaná dodávateľom, musí sa jednať o značkovú zostavu. Nedodržanie tejto podmienky sa bude 
považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Na tovar sa požaduje záruka 36mesiacov. Požaduje sa bezplatný autorizovaný záručný servis vykonávaný kvalifikovanými 
osobami a bezplatnej údržby tovaru (práca a originálne nepoužívané náhradné diely) počas záručnej doby-v cene zákazky. 
Nástup technika v sídle objednávateľa - do 48 hod. od nahlásenia poruchy na emailovú adresu dodávateľa. V prípade potreby 
odstránenia vady/poruchy tovaru mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky náklady s tým spojené (napr. doprava).

Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu. 

V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť vadný tovar za nový a 
rovnakých parametrov.

Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod. Podľa OPET Čl.XVIII bod 18.2 písm. v) 
-Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri konečných 
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO.

Ak sa v opisnom formulári 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.

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 IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Ulica: Dúbravská cesta 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.10.2022 10:18:00 - 04.10.2022 10:18:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 354,55 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 490,00 EUR
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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 Z202210438

V Bratislave, dňa 23.09.2022 11:14:01

Objednávateľ:
Ústav merania SAV,v.v.i.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CHANGE COMPUTER s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210438


Zákazka


Identifikátor Z202210438


Názov zákazky Notebook Dell Vostro 7620


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329536


Dodávateľ


Obchodný názov CHANGE COMPUTER s. r. o.


IČO 46532617


Sídlo Nedožerská cesta 2, Prievidza, 97101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.9.2022 7:08:15


Hash obsahu návrhu plnenia +tFv4iBZ8uLII+ushJstXwMQf3LQ2XdxnAPG9+I9s38=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
tovar podľa zadanej špecifikácie


Prílohy:
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