
Kúpna zmluva č. Z20215851_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum výcviku Lešť
Sídlo: Lešť, 96263 Pliešovce, Slovenská republika
IČO: 00804932
DIČ: 2021773644
IČ DPH: SK2021773644
Bankové spojenie: IBAN: SK4781800000007000167777
Telefón: 0960455868

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: Nákup a dodávka 20 ks prenosných počítačov - notebookov
Kľúčové slová: prenosný počítač, notebook
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: Prenosný počítač - Notebook

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Prenosný počítač - Notebook ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Procesor Intel Core i5 1035G1 Ice Lake

Pamäť RAM 8GB DDR4 SDRAM

HDD SSD 256GB

Grafická karta Intel UHD Graphics

Výstupy USB 3.0, USB - C

Farba Siva (strieborná)

Príslušenstvo USB optická myš

Operačný systém Windows 10 Pro 64bit

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy. Podpísanú a opečiatkovanú podrobnú 
cenovú ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom el. pošty vo formáte PDF. Ceny uviesť za kus bez DPH a s DPH a celkovú 
cenu za celý sortiment s DPH. Cena za dopravu na miesto plnenia musí byť premietnutá do jednotkovej ceny tovaru. 
Podrobná cenová ponuka je prílohou č.2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Požaduje sa dodať  nový výrobok, nevystavovaný, nerepasovaný, v originálnom obale od výrobcu.

Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúry, ktorú dodávateľ vyhotoví v 
dvoch výtlačkoch s ostatnými potrebnými náležitosťami pre fakturáciu. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 
dní odo dňa doručenia faktúry.

Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením zo strany objednávateľa pre závažné 
porušenie tejto zmluvy. Za závažné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie záväzku plniť predmet zmluvy v rozsahu a 
kvalite stanovenej objednávateľom.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Lešť (vojenský obvod)
Ulica: Lešť 96263

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.04.2021 10:00:00 - 30.04.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Dodávka
Požadované množstvo: 1,0000

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: 10 833,31 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 999,97 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.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.
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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 12.04.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Centrum výcviku Lešť
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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