
Kúpna zmluva č. Z201766651_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITSK, s.r.o.
Sídlo: Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36556050
DIČ: 2021761456
IČ DPH: SK2021761456
Číslo účtu:
Telefón: +421333214451

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ceny do súťaží
Kľúčové slová: prenosný počítač, osobný počítač, notebook, tablet, softver, výpočtová technika, 

elektronická čítačka kníh
CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 30213200-7 - Tabletový počítač; 31710000-6 - 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Notebook - model: DELL XPS 13 alebo ekvivalent

2. Tabletový počítač

3. Elektronická čítačka kníh Amazon Kindle Paperwhite 3 2015 alebo ekvivalent

Položka č. 1: Notebook - model: DELL XPS 13 alebo ekvivalent

Funkcia

Spotrebná elektronika určená ako cena do súťaží

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Notebook - model: DELL XPS 13 alebo ekvivalent ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Procesor Intel Core i7-7500U

Displej 13.3" LED 1920x1080 IPS

Operačná pamäť RAM 8 GB DDR3

Pevný disk SSD 256GB

Grafická karta Intel HD Graphics 620
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Bezdrôtové pripojenia WiFi 802.11ac Bluetooth 4.0

Sieťové rozhranie Integrovaná sieťová karta Ethernet

Porty a konektory 2x USB 3.0 (3.1 gen 1), 1x Thunderbolt

Rozširujúce sloty Čítačka pamäťových kariet SD

Klávesnica slovenská

Predinštalovaný OS Windows 10

Položka č. 2: Tabletový počítač

Funkcia

Spotrebná elektronika určená ako cena do súťaží

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Tabletový počítač ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Procesor 3jadrový alebo 4jadrový procesor

Displej uhlopriečka 9.6"

Operačný Systém Android

Pamäť 8GB

Veľkost RAM pamäte 1GB

Zadná kamera 5 Megapixlová

Predná kamera 2,0 Megapixlová

Komunikácia Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Batéria výdrž 8 hodín

Farba Biela/šedá/čierna/

Príslušenstvo Kábel s konektormi USB, Adaptér napájania USB

Položka č. 3: Elektronická čítačka kníh Amazon Kindle Paperwhite 3 2015 alebo ekvivalent

Funkcia

Spotrebná elektronika určená ako cena do súťaží

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Elektronická čítačka kníh Amazon Kindle Paperwhite 3 
2015 alebo ekvivalent ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Displej podsvietený, dotykový, E-Ink, 6 "

Rozlíšenie displeja 1448 x 1072 px

Vnútorná pamäť 4096 MB

Wi-Fi Áno

Hmotnosť 205 g

Podpora PDF Áno

Príslušenstvo USB kábel

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Zmluvná cena v sebe zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia predmetu plnenia, balenie, prípadné poistenie prepravy a 
clo.
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Uviesť celkovú (konečnú) cenu v Eur za celý predmet zákazky (uviesť sadzbu bez DPH/s DPH).

Dodávateľ zašle e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy rozpis 
jednotkových cien s DPH aj bez DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta a zároveň predloží objednávateľovi e-mailový a 
telefonický kontakt osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky.

Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktoré je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu 
zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletného tovaru, 
neprevziať takýto tovar.

Objednávateľ pripúšťa len ponuku spĺňajúcu všetky požiadavky technickej špecifikácie.

Pokiaľ objednávateľ preukáže, že predkladaný tovar nespĺňa požadované špecifikácie, bude sa toto považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok.

V prípade, že dodávateľ nedodrží technickú špecifikáciu podľa popisu predmetu zákazky je objednávateľ oprávnený od zmluvy
odstúpiť.

Na predmet zmluvy bude vystavená faktúra, ktorú dodávateľ doručí spolu s tovarom na miesto plnenia. Fakturačné údaje budú
poskytnuté dodávateľovi v spojitosti s miestom dodania. Zároveň dodávateľ doručí aj Dodací list.

Splatnosť faktúry je 30 dní. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so 
zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po 
doručení opravenej, resp. doplnenej faktúry. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry 
objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať rozpis cien jednotlivých položiek s DPH a bez DPH a musí byť vystavená najneskôr do 15.12.2017.

Dodávateľ je oprávnený faktúrovať len skutočne dodaný predmet zmluvy.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Objednávateľ požaduje dodanie nového, originálne zabaleného a nepoužitého tovaru.

Ekvivalenty sú prípustné.

Dodávateľ súčasne s dodávkou predmetu plnenia dodá návod na obsluhu v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.

Nedodržanie technickej špecifikácie predmetu zákazky je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od 
zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

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 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..

Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že ako uchádzači musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodania tovaru (§ 32 ods. 1 
písm. e) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení).

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 
Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety,
bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na 
takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

Strana 3 z 4 



3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: K dolnej stanici 7282/20A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.12.2017 14:00:00 - 15.12.2017 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 8,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 832,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 399,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 11.12.2017 10:16:00

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ITSK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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