
RÁMCOVÁ DOHODA č. 1 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „rámcová dohoda") 

Zmluvné strany 

Kupujúci: 

Obchodné 
meno: 
Sídlo: 

Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové 
spojenie: 
Číslo účtu: 

Úrad pre verejné obstarávanie 

Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava, Slovenská 
republika 
Ing. Zitou Táborskou, predsedníčkou úradu 
31797903 
2021511008 
Štátna pokladnica, Bratislava 

(ďalej len „Kupujúci") 

Predávajúci: 

Obchodné 
meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové 
spojenie: 
Číslo účtu: 
Označenie 
registra: 

AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 

Panónska 42, 851 01 Bratislava 
Ing. Hana Fabiánová, prokurista 
35 692 715 
2020323943 
SK2020323943 
TatraBanka 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
Vložka číslo: 11206/B 

(ďalej len „Predávajúci") 

Kupujúci a Predávajúci ďalej označovaní tiež ako „Zmluvné strany". 



Článok 1 
Preambula 

Kupujúci ako verejný obstarávateľ vyhlásil oznámením č. 147900, 
zverejneným v Úradnom vestníku 2013/S 087 dňa 04. 05. 2013 a oznámením 
7023 - MST, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 88/2013 dňa 
07. 05. 2013, verejnú súťaž na realizáciu zákazky s názvom „Nákup 
výpočtovej techniky" s predpokladanou hodnotou zákazky 440 000,- EUR bez 
DPH. 

Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Predávajúceho vyhodnotená 
ako ponuka úspešného uchádzača v časti zákazky „Nákup PC". Vzhľadom 
na túto skutočnosť a predloženú ponuku Predávajúceho sa Zmluvné strany 
na základe slobodnej vôle a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli 
uzatvoriť túto rámcovú dohodu. 

Touto rámcovou dohodou sa stanovuje právny režim kúpy a predaja tovarov 
uvedených v predmete rámcovej dohody. 

Článok 2 
Predmet rámcovej dohody 

Predmetom rámcovej dohody je nákup a dodávka výpočtovej techniky podľa 
prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody (Technická špecifikácia), ktorá obsahuje 
minimálne technické parametre jednotlivých typových zariadení 
pozostávajúcich z osobných počítačov, prenosných počítačov, monitorov a 
ďalších komponentov výpočtovej techniky vrátane súvisiacich služieb, t. j. 
dopravy na miesto dodania a súčinnosti pri uvedení do prevádzky, služieb 
súvisiacich s poskytovaním záručného servisu v mieste inštalácie (ďalej aj 
„predmet plnenia"). 

Predpokladané množstvo a cena jednotlivých tovarov tvoriacich predmet 
plnenia je uvedené v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody. 

Pri realizácii plnenia spočívajúceho v dodaní tovarov podľa tejto rámcovej 
dohody je prípustné počas platnosti rámcovej dohody zohľadniť technický 
a cenový vývoj jednotlivých dodávaných typových zariadení na trhu. 

Článok 3 
Spôsob plnenia rámcovej dohody 

V súlade s príslušnými ustanoveniami tejto rámcovej dohody sa plnenie 
predmetu podľa článku 2 bude realizovať formou objednávok. Kupujúceho 
adresovaných Predávajúcemu (ďalej len „Objednávka"), a to podľa aktuálnych 
potrieb Kupujúceho na dodanie jednotlivých tovarov. 

Kupujúci nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo jednotlivých tovarov 
tvoriacich predmet rámcovej dohody, ani vyčerpať jeho predpokladaný 
finančný limit. 



V jednotlivých Objednávkach budú potreby Kupujúceho spresnené 
vymedzením druhu podľa technickej špecifikácie predmetu plnenia, 
množstva, miesta dodania, osoby oprávnenej konať vo veciach technických 
Kupujúceho, vrátane jej telefónneho čísla a e-mailu a ostatných dodacích 
podmienok, v súlade s touto rámcovou dohodou. 

Objednávky bude Kupujúci zasielať Predávajúcemu poštou na adresu jeho 
sídla, uvedenú v rámcovej dohode alebo osobne do rúk osobe oprávnenej 
konať za Predávajúceho. Predávajúci je povinný ihneď po uzavretí rámcovej 
dohody písomne oznámiť Kupujúcemu osobu oprávnenú konať za 
Predávajúceho. V prípade zmeny tejto osoby je povinný túto skutočnosť 
bezodkladne písomne oznámiť Kupujúcemu. 

Článok 4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný: 

dodať predmet plnenia v stanovenom množstve, cene a kvalite a odovzdať ho 
Kupujúcemu v súlade s ustanoveniami rámcovej dohody a jednotlivými 
Objednávkami, 
zabezpečiť záručný servis podľa článku 10 rámcovej dohody, 
spolu s predmetom plnenia dodať aj certifikát o zhode tovaru, pri 
komponentoch, kde je možné daný certifikát dodať, záručný list a návod 
na použitie v slovenskom alebo českom jazyku. 

Kupujúci je povinný: 

riadne a včas sprístupniť Predávajúcemu, prípadne osobám oprávneným 
konať za Predávajúceho, všetky priestory potrebné k uskutočneniu predmetu 
plnenia a poskytnúť mu neodkladnú súčinnosť, potrebnú pre riadne dodanie 
predmetu plnenia podľa rámcovej dohody, 
riadne a včas prevziať dodaný predmet plnenia a zaplatiť Predávajúcemu 
dohodnutú cenu, stanovenú v súlade s rámcovou dohodou a príslušnou 
Objednávkou, 
užívať technické a programové produkty, ktoré tvoria predmet plnenia, 
správnym spôsobom a s riadnou starostlivosťou tak, ako ukladajú podmienky 
pre jednotlivé produkty, zároveň dodržiavať licenčné dojednania jednotlivých 
výrobcov a vyžadovať plnenia týchto dojednaní aj od svojich zamestnancov, 
vzniknutú vadu okamžite oznámiť Predávajúcemu s následnou písomnou 
požiadavkou na realizáciu záručného servisného zásahu. 

Kupujúci je oprávnený preveriť ekonomickú výhodnosť dodania požadovanej 
časti predmetu plnenia v aktuálnych trhových podmienkach nasledovne: 

4.3.1 porovnaním cien Kupujúcim požadovaných typových zariadení podľa 
prílohy č. 2 tejto rámcovej dohody voči ich aktuálnym cenám na trhu 
v čase plánovaného plnenia, minimálne u troch nezávislých 
dodávateľov, 

4.3.2 porovnaním aktuálnych trhových cien Kupujúcim požadovaných 
typových zariadení špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody 
voči aktuálnym trhovým cenám navrhovaných zariadení 



s porovnateľnými alebo vyššími prevádzkovo technickými parametrami 
v čase plánovaného plnenia, minimálne u troch nezávislých 
dodávateľov. 

4.4 Pokiaľ sa postupom podľa bodu 4.3.1 tohto článku preukáže, že aktuálna 
trhová cena Kupujúcim požadovaných typových zariadení je nižšia, ako cena 
týchto zariadení určená v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody, Predávajúci zníži 
cenu požadovaných typových zariadení na úroveň ceny stanovenej ako 
priemer medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. 

4.5 Pokiaľ sa postupom podľa bodu 4.3.2 tohto článku preukáže, že cena 
stanovená ako priemer medzi tromi na trhu zistenými najnižšími cenami 
typových zariadení s porovnateľnými alebo vyššími prevádzkovo technickými 
parametrami je rovnaká alebo nižšia ako aktuálna trhová cena Kupujúcim 
požadovaných typových zariadení špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto 
rámcovej dohody, Kupujúci je oprávnený Predávajúceho požiadať o dodanie 
typových zariadení s porovnateľnými alebo vyššími prevádzkovo technickými 
parametrami namiesto pôvodne požadovaných typových zariadení 
špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. 

Článok 5 
Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za predmet plnenia je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2 Cena za predmet plnenia zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady 
Predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou predmetu plnenia 
a primeraný zisk. 

5.3 Ceny za dodanie jednotlivých častí predmetu plnenia uvedené v prílohe č. 2 
tejto rámcovej dohody sú maximálne a nemožno ich zvyšovať. 

5.4 Do cien jednotlivých častí predmetu plnenia podľa prílohy č. 2 rámcovej 
dohody je v súlade s článkom 4 rámcovej dohody prípustné počas platnosti 
tejto rámcovej dohody premietnuť cenový vývoj dodávaných typových 
zariadení na trhu. 

5.5 Ukončením preberacieho konania predmetu plnenia vzniká Predávajúcemu 
právo fakturovať dohodnutú cenu predmetu plnenia so splatnosťou faktúry 30 
kalendárnych dní odo dňa jej riadneho doručenia Kupujúcemu. Predávajúci sa 
zaväzuje vystaviť faktúru vždy najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa 
prevzatia riadne dodaného predmetu plnenia oprávnenou osobou vo veciach 
technických Kupujúceho a doručiť ju Kupujúcemu. 

5.6 Faktúry sa budú uhrádzať výhradne prevodným príkazom. Neoddeliteľnou 
prílohou faktúry bude písomný dodací list podpísaný oprávnenými osobami 
Zmluvných strán. 

5.7 Faktúra bude obsahovať náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry 



bude vždy špecifikácia fakturovanej sumy podľa technickej špecifikácie 
uvedenej v prílohe č. 1 rámcovej dohody a podľa cenovej špecifikácie 
uvedenej v Objednávke. 

5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Kupujúci je 
oprávnený vrátiť Predávajúcemu faktúru na doplnenie s uvedením 
nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho 
doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu. 

5.9 K fakturovaným cenám bude Predávajúci fakturovať DPH v zmysle platných 
právnych predpisov v čase dodania predmetu plnenia podľa príslušnej 
Objednávky. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu 
Predávajúci. 

5.10 Kupujúci na predmet plnenia rámcovej dohody neposkytuje preddavky. 

5.11 Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu 
Kupujúceho. 

Článok 6 
Dodacie podmienky, termín a miesto plnenia 

6.1 Lehota dodania predmetu plnenia je do 14 pracovných dní odo dňa doručenia 
Objednávky. Predávajúcemu, a to v množstve, cene a technickej špecifikácii 
v nej uvedených. 

6.2 Predávajúci minimálne dva pracovné dni pred dodaním tovarue-mailom 
upozorní osobu oprávnenú konať vo veciach technických Kupujúceho 
na dodávku. V prípade, že Kupujúci predmet plnenia v dohodnutom čase 
neprevezme, nebude Predávajúci v omeškaní. 

6.3 Predmet plnenia za Kupujúceho preberá osoba oprávnená konať vo veciach 
technických uvedená v Objednávke. 

6.4 Ak Predávajúci zistí, že technická špecifikácia uvedená v Objednávke má 
chyby (nie je úplná, nie je jednoznačná a pod.), je povinný Kupujúceho na tieto 
nedostatky písomne upozorniť. 

6.5 Tovar sa považuje za dodaný po skončení preberacieho konania a podpísaní 
dodacieho listu s uvedením údajov podľa bodu 6.6, s dátumom, pečiatkou 
a podpisom oprávnenej osoby vo veciach technických Kupujúceho a 
Predávajúceho. 

6.6 Predávajúci na dodacom liste uvedie špecifikáciu tovaru (Part Number), 
uvedie záruky a výrobné čísla výrobcu (SerialNumber) na všetky dodané 
zariadenia a komponenty. 

6.7 Tovar je potrebné dodať aj s potvrdeným záručným listom alebo 
ekvivalentným dokumentom, pokiaľ je k nemu tento doklad obvykle dodávaný, 
s návodom na obsluhu a všetkými potrebnými inštalačnými médiami. 

6.8 Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu plnenia v prípade, ak táto 



bola dodaná po lehote na dodanie, ak má viditeľné vady, nebola dodržaná 
dohodnutá špecifikácia tovaru alebo dodaný tovar vykazuje ďalšie vady 
a nedostatky, ktoré Kupujúci nie je ochotný akceptovať ako vady a nedostatky 
odstrániteľné v lehote podľa návrhu Predávajúceho. V takomto prípade sa 
považuje dodávka za neuskutočnenú a predávajúci sa dostáva do omeškania. 

6.9 Miestom plnenia podľa tejto rámcovej dohody je sídlo Kupujúceho uvedené v 
rámcovej dohode alebo iné miesto plnenia v rámci Bratislavy, špecifikované 
Kupujúcim v jednotlivých Objednávkach. 

Článok 7 
Nebezpečenstvo škody a prechod vlastníckeho práva 

7.1 Za škody súvisiace s dodaním predmetu plnenia, ktorý bol dodaný za účelom 
plnenia Objednávky, zodpovedá Predávajúci. 

7.2 Vlastnícke právo k jednotlivým zariadeniam tvoriacim predmet plnenia 
a nebezpečenstvo vzniku škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho 
dňom prevzatia predmetu plnenia a podpisom dodacieho listu osobou 
oprávnenou vo veciach technických Kupujúceho na jednotlivé predmety 
plnenia špecifikované v Objednávke. 

Článok 8 
Zmluvné sankcie a náhrada škody 

8.1 V prípade, že Predávajúci bude v omeškaní s dodaním predmetu plnenia alebo 
jeho časti podľa Objednávky, je Kupujúci oprávnený účtovať Predávajúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia dohodnutej 
v príslušnej Objednávke, za každý aj začatý deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou splatnej faktúry alebo jej časti si 
Predávajúci môže uplatniť voči Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

8.3 Zmluvná strana nie je v omeškaní s plnením svojich záväzkov podľa rámcovej 
dohody, pokiaľ tento svoj záväzok nemôže plniť v dôsledku omeškania druhej 
Zmluvnej strany. 

8.4 Ak jedna zo Zmluvných strán spôsobí porušením svojich povinností, 
vyplývajúcich z rámcovej dohody, Objednávky, akúkoľvek škodu druhej 
Zmluvnej strane, jej zodpovednosť za túto škodu a povinnosť na náhradu 
škody takto spôsobenej druhej Zmluvnej strane sa bude spravovať 
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

8.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok na náhradu škody, ktorá 
vznikla z nesplnenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Zmluvná 
pokuta sa v takomto prípade nezapočíta do náhrady škody. 



Článok 9 
Zodpovednosť za vady a záručná doba 

9.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet plnenia v množstve, akosti 
a vyhotovení podľa príslušnej Objednávky. V opačnom prípade má predmet 
plnenia vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci v zmysle ustanovenia § 422 
a nasl. Obchodného zákonníka. 

9.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď 
nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho, aj keď sa vada 
stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo 
záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté. 

9.3 Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu vady predmetu plnenia bez 
zbytočného odkladu po ich zistení. Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku 
na náhradu škody alebo zmluvnú pokutu. 

9.4 Na jednotlivé časti predmetu plnenia poskytuje Predávajúci záruku v trvaní 
troch rokov odo dňa ukončenia preberacieho konania predmetu plnenia. 

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

9.6 Predávajúci zodpovedá za to, že tovary tvoriace predmet plnenia budú mať 
počas záručnej doby vlastnosti stanovené výrobcom, najmä v súlade so 
sprievodnou technickou dokumentáciou. 

Článok 10 
Záručný servis 

10.1 Predávajúci sa zaväzuje počas trvania záruky vykonať bezplatný záručný 
servis na predmet plnenia v mieste dodania s nástupom technika na servisný 
zásah najneskôr nasledujúci pracovný deň do 15.00 hod. po dni riadneho 
oznámenia vady tovaru Predávajúcemu. 

10.2 Kupujúci je povinný zistené vady predmetu plnenia bezodkladne oznámiť 
Predávajúcemu dohodnutým písomným spôsobom (napr. e-mail, Helpdesk) 
v pracovných dňoch od 8.00 hod do 16.00 hod. 

10.3 Predávajúci ihneď po podpise rámcovej dohody písomne oznámi Kupujúcemu, 
akým spôsobom a komu bude Kupujúci oznamovať zistené vady. 

10.4 V oznámení Kupujúci uvedie osobu oprávnenú konať vo veciach technických 
Kupujúceho, kontakt na túto osobu, stručnú charakteristiku danej vady, dátum 
a čas nahlásenia vady a miesto vykonania servisného zásahu. 

10.5 Predávajúci sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť všetky 
závady a poruchy do 7 kalendárnych dní od nahlásenia vady Kupujúcim. 
V prípade, že doba opravy bude z objektívnych príčin prekročená a je dopredu 
zrejmé, že oprava bude trvať dlhšie ako dva týždne, počas doby opravy 
Predávajúci v lehote do 7 kalendárnych dní po nahlásení poruchy predmetu 



plnenia poskytne Kupujúcemu adekvátnu náhradu za chybné zariadenie až 
do odstránenia poruchy. 

10.6 Kupujúci má právo ponechať si vadný dátový nosič v prípade jeho poruchy 
a nutnosti výmeny. Dátový nosič nesmie bez jeho vedomia byť prístupný 
neoprávneným osobám. 

10.7 Záručná doba sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie odo dňa nahlásenia vady 
Kupujúcim až po deň jej odstránenia. 

10.8 Záručná oprava sa vykonáva bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich 
nákladov Predávajúceho, ako sú napr. dopravné náklady, výmena 
komponentov alebo iných častí predmetu plnenia. 

10.9 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie úmyselne spôsobené používateľom, 
zámerným zásahom tretej osoby alebo nedodržaním bežných prevádzkových 
podmienok. 

Článok 11 
Platnosť a účinnosť rámcovej dohody 

11.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, ktorá končí vyčerpaním 
finančného limitu alebo uplynutím 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti. Ukončenie rámcovej dohody nemá vplyv na práva a povinnosti 
Zmluvných strán podľa článku 10 tejto rámcovej dohody. 

11.2 Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Táto rámcová dohoda je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

11.3 Pred uplynutím doby, na ktorú bola rámcová dohoda uzavretá, je možné túto 
rámcovú dohodu ukončiť vzájomnou písomnou dohodou oboch Zmluvných 
strán ku dňu určenému v dohode. 

11.4 Rámcovú dohodu možno ukončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej 
strany aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace 
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne doručená druhej Zmluvnej strane. 

11.5 Jednostranne možno rámcovú dohodu ukončiť aj písomným odstúpením 
ktorejkoľvek Zmluvnej strany od rámcovej dohody v súlade s článkom 12 
rámcovej dohody. 



Článok 12 
Odstúpenie od rámcovej dohody 

12.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody, ak Predávajúci 
podstatne poruší zmluvné podmienky stanovené rámcovou dohodou. 
Podstatným porušením zmluvných podmienok je najmä: 

- neposkytnutie predmetu plnenia riadne a včas ani v dodatočnej lehote 
stanovenej Kupujúcim, 

- ak predmet plnenia nezodpovedá dohodnutej technickej a cenovej 
špecifikácii zo strany Predávajúceho a Zmluvné strany sa nedohodnú inak, 

- ak bol na Predávajúceho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu a/alebo 
návrh na povolenie reštrukturalizácie a/alebo bol vyhlásený konkurz a/alebo 
bola povolená reštrukturalizácia a/alebo Predávajúci vstúpil do likvidácie. 

12.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody, ak Kupujúci 
podstatne poruší zmluvné podmienky stanovené rámcovou dohodou. 
Podstatným porušením zmluvných podmienok je najmä neuhradenie faktúry 
Predávajúceho v súlade s podmienkami určenými v rámcovej dohode, a to ani 
v dodatočnej 30-dňovej lehote. 

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Akékoľvek zmeny tejto rámcovej dohody vyžadujú písomnú formu a súhlas 
Zmluvných strán. Táto rámcová dohoda môže byť menená len formou 
písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú schválené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

13.2 Akákoľvek písomnosť, ktorá sa vyžaduje alebo je povolená podľa tejto 
rámcovej dohody bude vyhotovená v slovenskom jazyku a bude sa považovať 
za doručenú, ak bude doručená osobne alebo poštou, doporučenou listovou 
zásielkou s doručenkou, alebo kuriérom na adresu príslušnej Zmluvnej strany, 
uvedenú v tejto rámcovej dohode, (ak nie je v iných ustanoveniach tejto 
rámcovej dohody dohodnutý osobitný spôsob doručovania), alebo na takú 
adresu, ktorá bude uvedená v príslušnej Objednávke. V prípade neúspešného 
doručenia písomnosti doporučenou listovou zásielkou sa tretí deň uloženia 
zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Akákoľvek 
písomnosť podľa tejto rámcovej dohody bude považovaná za riadne doručenú 
aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať. 

13.3 Rámcová dohoda je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, 
pričom práva, povinnosti a vzťahy Zmluvných strán v tejto rámcovej dohode 
neupravené sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákonač. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

13.4 V prípade sporného výkladu ustanovení tejto rámcovej dohody alebo 
neplnenia záväzkov Zmluvných strán sa obidve Zmluvné strany budú snažiť 
prednostne dosiahnuť vzájomnú dohodu. Pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. Prípadné spory týkajúce 



sa výkladu a realizácie tejto rámcovej dohody budú riešené príslušnými súdmi 
Slovenskej republiky. 

13.5 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto rámcovej dohody stane neplatným, 
neúčinným alebo nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostané ustanovenia 
tejto rámcovej dohody. Príslušné ustanovenie rámcovej dohody sa nahradí 
takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojím 
významom a účelom najbližšie. 

13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu uzavierajú slobodne, vážne, 
bez omylu a nátlaku, pred podpísaním si ju prečítali a úplne porozumeli jej 
obsahu. 

13.7 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Kupujúci 
a Predávajúci dostanú po dve vyhotovenia. 

13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia 
Príloha č. 2 - Cenník 

V Bratislave dňa 24.09.2013 

Za Kupujúceho 
V Bratislave dňa 20.09.2013 

Za Predávajúceho 



Prenosný počítač Príloha č. 1 - Technická špecifikácia položky č. 1 - Prenosný počítač 

Komponent/parameter Minimálne požadované parametre Predkladané parametre 

Výrobca/model Lenovo TP T431s 
Prevedenie dokovateľný ultrabook dokovateľný ultrabook 

Procesor 
x86 mikroprocesor s výkonom min. 3500 bodov podľa CPU 
Benchmarks PassMark (http://www.cpubenchmark.net) Intel Core I5-3320M 

Pamäť 4 GB 1600MHz 4GB 1600MHz 
Pevný disk 320 GB 320GB 

Audio 
integrovaný zvukový adaptér High Definition Audio, integrované 
stereo reproduktory, integrovaný mikrofón, audio stereo výstup 

integrované stereo reproduktory, integrovaný mikrofón, audio 
stereo výstup 

Video 
integrovaný grafický adaptér so zdieľanou pamäťou, podpora 
DirectX 11, l x digitálny výstup, web kamera 

integrovaný grafický adaptér so zdieľanou pamäťou, podpora 
DirectX 11, l x digitálny výstup, web kamera 

Sieťový adaptér integrovaný plnohodnotný sieťový konektor (prípadne priložená 
redukcia na plnohodnotný sieťový konektor), WiFi 802.11 a/b/g/n, 
Integrovaný 3G modul na pripojenie do internetu, Bluetooth 

Integrovaný plnohodnotný konektor alebo redukcia naň, WiFi 
802.11 a/b/g/n, Bluetooth, 3G modul 

Porty/sloty 2x USB 3.0, l x dokovací konektor 2x USB 3.0, l x dokovací konektor 
Periférie klávesnica US/SK s osvetlením, touchpad Klávesnica US/Sk s osvetlením, touchpad 
Obrazovka 14" LCD LED s matným povrchom, rozlíšenie HD (1366x768) 14" LCD LED matný, 1366x768 bodov 
Batéria výdrž 7 hodín výdrž 7 hodín 
Váha do 1,7 kg do 1,7 kg 

Operačný systém (OS) 

Klientsky operačný systém s nasledujúcimi parametrami: podpora 
64 bitovej architektúry, grafické užívateľské rozhranie s podporou 
multimédií, natívna podpora IPv4 a IPv6, podpora pre správu 
užívateľov, autentifikáciu a autorizáciu užívateľov prostredníctvom 
centralizovaného LDAP úložiska, integrovaný firewall umožňujúci 
správu pravidiel jednotlivo ako aj centralizovanou politikou v rámci 
organizácie, podpora pre správu politík nastavení OS jednotlivo ako 
aj centralizovanou politikou v rámci organizácie, možnosť 
automatickej aktualizácie OS, riadenej jednotlivo ako aj 
centralizovanou politikou v rámci organizácie MS Windows 8 professional 

Ovládače stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu ultrabooku stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu ultrabooku 

http://www.cpubenchmark.net


Príslušenstvo 
štandardná myš s dvomi tlačidlami a kolieskom s USB pripojením, 
pevná taška na ultrabook 

štandardná myš s dvoma tlačidlami a kolieskom, USB 
pripojenie, pevná taška na ultrabook 

Bezpečnosť slot pre bezpečnostný zámok proti odcudzeniu, TPM čip v.1.2, 
možnosť zabezpečiť prístup do BIOS-u, snímač odtlačku prstov 

Možnosť zabezpečiť vstup do BIOSu, TPM chip v 1.2, snímač 
odtlačku prstov 

Záruka 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 



Osobný počítač Príloha č. 1 - Technická špecifikácia položky č. 2 - Osobný počítač 

Komponent/parameter Minimálne požadované parametre Predkladané parametre 

Výrobca/model Lenovo M92z + extended ARM 

Prevedenie 
All in one, monitor s PC v jednom celku, noha s nastaviteľnou 
výškou a náklonom displeja 

All in one, monitor s PC v jednom celku, noha s nastavitelnou 
výškou a náklonom displeja 

Procesor x86 mikroprocesor s výkonom min. 6200 bodov podľa GPU 
Benchmarks PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) Intel Core I5-3470S 

Pamäť 
4 GB DDR3 1333 MHz (1x4GB), max. podporovaná pamäť 16 GB, 2 
sloty DIMM 4GB DDR3 1333MHz (lx 4GB), max. 16 GB v dvoch slotoch 

Dátové úložiská HDD 500 GB 7200 otáčok, SATA III (6 Gb/s), DVD +/-RW 500GB, 7200 rpm, SATA III, DVD +/- RW 

Multimédiá 

grafická karta integrovaná s podporou directX 10 a farebnou 
hĺbkou 32 bit/pixel, zvuková karta s internými stereo 
reproduktormi, 3,5mm stereo audio vstup a výstup, zabudovaná 
web kamera, zabudovaný mikrofón 

Integrovaná grafická karta s podporou Direct X 10 a farebnou 
hĺbkou 32 bit/pixel, zvuková karta s internými stereo 
reproduktormi, 3,5 mm stereo audio vstup a výstup, 
zabudovaná web kamera, zabudovaný mikrofón 

Sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, podpora WoL a PXE boot 10/100/1000 LAN, RJ45, podpora WoL a PXE boot 
Ďalšie i/O porty min. 6 externých USB z toho 2 x USB 3.0 min. 6 externých USB z toho 2x USB 3.0 

Vstupné zariadenia klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou, myš 
optická, 2 tlačidlá, scroll koliesko s USB pripojením 

klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou, myš 
optická, 2 tlačidlá, scroll koliesko, s USB pripojením 

Zobrazovacia jednotka 
21,5" matný povrch, LED podsvietený, rozlíšenie FHD (1920x1080), 
jas 250 cd/m2, statický kontrast 1000:1 

21,5 " matný povrch, LED podsvietený, Rozlíšenie FHD, jas 250 
cd/m2, statický kontrast 1000:1 

Zdroj 150W s min. 85% účinnosťou, aktívne PFC 150W s min 85% účinnosťou, aktívne PFC 

http://www.cpubenchmark.net


Operačný systém (OS) 

Klientsky operačný systém s nasledujúcimi parametrami: podpora 
64 bitovej architektúry/grafické užívateľské rozhranie s podporou 
multimédií, natívna podpora IPv4 a IPv6, podpora pre správu 
užívateľov, autentifikáciu a autorizáciu užívateľov prostredníctvom 
centralizovaného LDAP úložiska, integrovaný firewal! umožňujúci 
správu pravidiel jednotlivo ako aj centralizovanou politikou v rámci 
organizácie, podpora pre správu politík nastavení OS jednotlivo ako 
aj centralizovanou politikou v rámci organizácie, možnosť 
automatickej aktualizácie OS, riadenej jednotlivo ako aj 
centralizovanou politikou v rámci organizácie MS Windows 8 professional 

Ovládače stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu PC stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu PC 

Bezpečnosť 
možnosť zabezpečiť prístup do BIOS-u, možnosť vypnúť USB porty, 
TPM čip v.l.2, slot pre bezpečnostný zámok 

Možnosť zabezpečiť vstup do BIOSu, možnosť vypnúť USB porty, 
TPM chip v 1.2, slot pre bezp. Zámok 

Záruka 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 



Monitor t y p l Príloha č. 1 - Technická špecifikácia položky č. 3 - Moni tor t y p l 

Komponent/parameter Minimálne požadované parametre Predkladané parametre 

Výrobca/model Lenovo LT2223p 

Monitor 

20", matný povrch, LED podsvietený, rozlíšenie 
1600x900, jas 250cd/m2, statický kontrast 1000:1, l x 
Displej port, l x DVI prípadne VGA/ výškovo nastaviteľná 
noha. (Displej port kábel musí byť dodaný spolu s 
monitorom.) 

21,5" matný povrch, LED podsvietený, 1920x1080, jas 250 cd/m2, statický 
kontrast 1000:1, l x DP, l x VGA, HDMI, výškovo nastaviteľný, DP kábel v 
cene 

Záruka 3 roky^ servisný zásah v mieste inštalácie 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 



Monitor typ2 Príloha č. 1 - Technická špecifikácia položky č. 4 - Moni tor typ2 

Komponent/parameter Minimálne požadované parametre Predkladané parametre 

Výrobca/model Lenovo ĽT2323p 

Monitor 

23", matný povrch, LED podsvietený, rozlíšenie 1920x1080, jas 
250cd/m2, statický kontrast 1000:1, l x Displej port, Ix DVI 
prípadne VGA, výškovo nastaviteľná noha. (Displej port kábel musí 
byť dodaný spolu s monitorom.) 

23" matný povrch, LED podsvietený, FHD, jas 250 cd/m2, 
statický kontrast 1000:1, lx DP, l x DVI, výškovo 
nastaviteľný, DP kábel 

Záruka 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 



Príslušenstvo Klávesnica Príloha č. 1 - Technická špecifikácia položky č. 5 - Príslušenstvo_KIávesnica 

Komponent/parameter Minimálne požadované parametre Predkladané parametre 

Výrobca/model CONNECT IT čierna USB klavesnica 

Externá klávesnica štandardná US/SK externá klávesnica pre použitie ultrabooku 
s dokovacou stanicou, s USB pripojením 

štandardná US/SK externá klávesnica s USB pripojením, pre 
použitie k ultrabooku s dokovacou stnicou 

Záruka 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 



Príslušenstvo Dokovacia stanica Príloha č. 1 - Technická špecifikácia položky č. 6 - Dokovacia stanica 

Komponent/parameter Minimálne požadované parametre Predkladané parametre 
Výrobca/model Lenovo ThinkPad Mini Dock Serieš 3 with USB 3.0 for T430s 

Dokovacia stanica plnohodnotná dokovacia stanica kompatibilná s 
požadovaným ultrabookom (nie USB dokovacie riešenie) 

plnohodnotná dokovacia stanica kompatibilná s požadovaným 
ultrabookom, pripojenie cez dokovací konektor 

Záruka 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 



Príslušenstvo Optická mechanika Príloha č. 1 - Technická špecifikácia položky č. 7 - Optická mechanika 

Komponent/parameter Minimálne požadované parametre Predkladané parametre 
Výrobca/model DVD RW SAMSUNG SE-208DB/TSBS black externá 

Externá optická 
mechanika DVD R/W externá optická mechanika s USB pripojením k 

ultrabooku alebo k dokovacej stanici 

Tenká externá DVD napalovačka pre netbooky a podobné 
zariadenia. DVD±R 8x, DVD-R DL 6x, DVD±RW 8x, DVD-
RAM 5x, CD 24x, Pripojenie cez USB 2.0/3.0 

Záruka 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 3 roky, servisný zásah v mieste inštalácie 



Príloha 2 - Cenník na predmet zákazky - časť "Nákup PC" 

P.č. Zariadenie 
Predpokladaný 

počet ks 

Jednotková 
cena v EUR bez 

DPH 

Cena v EUR bez 
DPH za položku 

Sadzba 
DPH 

DPH v EUR 
za položku 

Cena v EUR s DPH 
za položku 

1 Prenosný počítač 50 929,17 46 458,50 20% 9 291,70 55 750,20 
2 Osobný počítač 250 598,33 149 582,50 20% 29 916,50 179 499,00 
3 Monitor typ 1 60 125,00 7 500,00 20% 1 500,00 9 000,00 
4 Monitor typ 2 20 144,17 2 883,40 20% 576,68 3 460,08 
5 Príslušenstvo klávesnica 20 5,00 100,00 20% 20,00 120,00 
6 Príslušenstvo dokovacia stanica 50 91,68 4 584,00 20% 916,80 5 500,80 

7 Príslušenstvo optická mechanika 12 25,82 309,84 20% 61,97 371,81 

CENA CELKOM 211 418,24 42 283,65 253 701,89 

Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky 211 418,24 
DPH 20% v EUR za predmet zákazky 42 283,65 
Celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky 253 701,89 

Uchádzač vyhlasuje, že NIE je platiteľom DPH mimo územia Slovenskej republiky. 


