
Kúpna zmluva č. Z202114274_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Spojená škola
Sídlo: Tokajícka 24, 82103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30866499
DIČ: 2022233719
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK2181800000007000473504
Telefón: 43338668

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: Osobné počítače s monitormi pre prácu s grafickými programami
Kľúčové slová: osobné počítače a monitory, klávesnice, myši
CPV: 30213000-5 - Osobné počítače; 30213300-8 - Stolový počítač; 30231000-7 - Počítačové 

monitory a konzoly; 30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky); 30231310-3 - Ploché
displeje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: osobné počítače s monitormi pre prácu s grafickými programami

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Monitory ks 16

Osobné počítače ks 16

Klávesnice ks 16

Myši ks 16

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Monitor - rozlíšenie min. FULL HD 1920x1080

Monitor - veľkosť panela v palcoch 24

Monitor - typ panela IPS 16:9

Monitor - odozva menej ako 5 ms

Monitor - jas minimálne 300 cd/m2

Monitor - kontrast minimálne 1000:1

Monitor - obnovovacia frekvencia minimálne 60 Hz
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Monitor - farebná hĺbka minimálne 8 bit

Monitor - sRGB minimálne 99 %

Monitor - vstupy minimálne 1 x VGA a minimálne 1 x HDMI

Klávesnica jazyk slovenský, numerická, USB koncovka

Myš USB koncovka, káblová, laserová, symetrická, dĺžka kábla 
minimálne 1,8 m, veľkosť M, minimálne 1200 DPI, 3 tlačidlá

Osobný počítač - skrinka tower

Osobný počítač - procesor minimálne intel i5-10xxx Seria alebo minimálne AMD Ryzen 5 4xxx

Osobný počítač - typ zostavy herný, grafický

Osobný počítač - operačný systém minimálne Windows 10 Home edition

Osobný počítač - frekvencia procesora minimálne 3,7 GHz

Osobný počítač - počet jadier procesora minimálne 4 x

Osobný počítač - Cache procesora minimálne 8 MB

Osobný počítač - Core Boost Frekvencia minimálne 4,2 GHz

Osobný počítač - grafická karta minimálne Geforce GTX 1650 Super alebo ekvivalent, 4 GB 
pamäť, podpora pre V-Ray software, Sketchup software

Osobný počítač - grafická karta priložený link

(https://help.sketchup.com/en/vray-sketchup/installing-vray-sketchu
p, 
https://help.sketchupaustralia.com.au/hc/en-us/articles/360043760
194-SketchUp-Hardware-and-Software-Requirements

Osobný počítač - disk SSD/M.2 min 512 GB

Osobný počítač - zdroj minimálne 350 W

Osobný počítač - operačná pamäť
minimálne 16 GB, frekvencia minimálne 2666 MHz, typ pamäte 
DDR4, počet slotov minimálne 4 ks, počet osadených slotov 
maximálne 2 ks

Osobný počítač - výstupy USB USB 3.0 minimálne 4 ks, USB-C minimálne 2 ks

Osobný počítač - umiestnenie USB výstupov minimálne 3 ks USB vpredu a minimálne 4 ks USB vzadu

Osobný počítač - vstupy cinch vstupy na slúchadlá a mikrofón, rj45

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vynesenie na prvé poschodie bez dodatočného poplatku.

Dodávateľ minimálne 24 hodín pred dodaním tovaru upozorní objednávateľa na dodávku.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Dodávateľ na dodacom liste uvedie špecifikáciu dodávaného tovaru s uvedením značky a typu, uvedie záruky a výrobné čísla 
výrobcu. Záručná doba nesmie byť kratšia ako 24 mesiacov.

Dodať komplet zložené.

Dodávateľ poskytne objednávateľovi bezplatný záručný servis na predmet plnenia zmluvy počas záručnej doby s nástupom 
technika na servisný zásah najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po riadnom nahlásení vady.

Dodávateľ poskytne objednávateľovi zoznam servisných prevádzok po uplynutí záručnej doby.

Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po skončení preberacieho konania a podpísaní dodacieho listu.

Za riadne nahlásenie vady sa považuje doručenie písomnej žiadosti o vykonanie záručného servisu (vrátane potvrdeného 
e-mailu) so stručným opisom vady, uvedením času a predpokladaného dôvodu jej vzniku, mena, priezviska a pracovného 
postavenia oprávneného zástupcu objednávateľa pre tieto účely.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo zariadenie v oprave.

Záručná oprava sa vykonáva bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov dodávateľa ako sú napr. dopravné 
náklady, výmena komponentov alebo iných častí predmetu zmluvy a pod.

Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak uzavretá zmluva nespĺňa požiadavky určené v predmete zmluvy.

Dňom doručenia oznámenia o odstúpení bude zmluva považovaná za ukončenú.
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby 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/bude 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..

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právnymi predpismi. Súčasťou faktúry je aj
dodací list.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo jej súčasťou nebude dodací list, ktorý potvrdzuje 
prevzatie tovaru zo strany objednávateľa, objednávateľ má právo vrátiť faktúru.

Objednávateľ vráti dodávateľovi faktúru do 5 pracovných dní od jej doručenia na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto 
prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opraveného alebo 
doplneného daňového dokladu.

Dodávateľ je povinný do 3 dní od uzatvorenia zmluvy oznámiť objednávateľovi potrebné údaje kontaktnej osoby (meno, 
telefónne číslo, e-mail), ktorá bude dodávateľom poverená komunikáciou s objednávateľom.

Dodacia lehota do 8 týždňov od uzatvorenia zmluvy.

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 II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Tokajícka 24

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.07.2021 08:00:00 - 26.08.2021 08:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 16,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 290,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 549,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.07.2021 15:22:01

Objednávateľ:
Spojená škola
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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