
Kúpna zmluva č. Z202113509_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Sídlo: Župné námestie 13, 81490 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50668277
DIČ: 2120408994
IČ DPH:
Telefón: +421232304427

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CELEBRITY IT s. r. o.
Sídlo: Antolská 6, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
IČO: 52281370
DIČ: 2120984404
IČ DPH: SK2120984404
Bankové spojenie: IBAN: SK9583300000002201616695
Telefón: +421905563521

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup zariadení IKT
Kľúčové slová: Notebook, CD/DVD mechanika, dokovacia stanica, taška na notebook, set klávesnica a 

myš, monitor, reproduktorový panel, webkamera, náhlavná súprava, tlačiareň, tlačiareň 
štítikov, snímač čiarových kódov, wifi acces point, switch, SFP modul, kábel miniSAS

CPV: 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 30213100-6 - Prenosné 
počítače; 30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače; 30237410-6 - Počítačová myš; 
30237460-1 - Počítačové klávesnice; 30231310-3 - Ploché displeje; 30232100-5 - Tlačiarne
a zapisovače; 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 30230000-0 - Zariadenia súvisiace s 
počítačmi; 30216130-6 - Snímače čiarového kódu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Notebook

2. Externá CD/DVD mechanika

3. Dokovacia stanica k notebooku

4. Taška na notebook

5. Set klávesnica a optická myš k notebooku

6. Monitor

7. Reproduktorový panel k monitoru

8. Web kamera

9. Stereofónna náhlavná súprava

10. Tlačiareň

11. Tlačiareň štítkov

12. Snímač čiarových kódov

13. Wifi Acces Point
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14. Switch

15. SFP modul - GBIC multimode

16. Kábel Mini-SAS HD  to Mini-SAS HD

Položka č. 1: Notebook

Funkcia

Prenosný počítač - notebook

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 80

Procesor pre notebooky s benchmarkom Passmark CPU
Mark body 10000

Počet jadier procesora ks 4

Displej s uhlopriečkou palce 14 14,2

Rozlíšenie displeja px 1920x1080

Veľkosť pamäte RAM GB 8 GB (1x8GB)

Pamäťové sloty ks 2

Kapacita pevného disku GB 256

Celkový počet USB portov ks 4

USB typu 3.x ks 2

USB typu 2.0 alebo typu C ks 1

USB typu C (podpora DisplayPort, podpora napájania 
notebooku) ks 1

Sieťové pripojenie RJ-45 ks 1

HDMI výstup ks 1

Audio konektor (kombinovaný port na 
mikrofón/slúchadlá) ks 1

Hmotnosť notebooku kg 1,8

Počet článkov batérie článok 3

Výdrž batérie hod. 8

Integrovaná čítačka pamäťových kariet ks 1

Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ pamäte RAM DDR4

Pevný disk – typ SSD

Dokovací konektor alebo port - možnosť pripojiť 
dokovaciu stanicu

Podsvietenie displeja LED

Display IPS display, matný

Integrovaná web kamera min. HD 720p

Klávesnica odolná voči poliatiu bez numerickej časti so slovenským 
rozložením znakov

Zvuk integrovaná zvuková karta a integrované stereo reproduktory, 
integrovaný mikrofón

Bezdrôtová sieť WiFi

Integrovaná gigabitová sieťová karta  10/100/1000

Bluetooth 5

Polohovacie zariadenie viacdotyková plocha (touchpad)

Adaptér s príslušnými vodičmi určený na nabíjanie 
batérie v notebooku z elektrickej siete
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Hardvérové ovládače stiahnuteľné z domovskej 
internetovej stránky výrobcu zariadenia, podpora 
Windows

Možnosť bezpečnostného zámku, podpora modulu 
Trusted Platform Module (TPM 2.0)

Energetická účinnosť notebooku musí spĺňať požiadavky
na energetickú účinnosť uvedené v norme Energy Star

Operačný systém: Klientsky operačný systém s 
nasledujúcimi parametrami: určený pre malé a stredné 
podniky, podpora 64 bitovej architektúry, podpora 
multitaskingu, podpora zabezpečenia dát na disku 
šifrovaním, grafické používateľské rozhranie s podporou 
multimédií, natívna podpora IPv4 a IPv6, podpora pre 
správu používateľov, autentifikáciu a autorizáciu 
používateľov prostredníctvom centralizovaného LDAP 
úložiska, podpora min. DirectX 9, integrovaný firewall 
umožňujúci správu pravidiel jednotlivo ako aj 
centralizovanou politikou v rámci organizácie,

možnosť automatickej aktualizácie OS riadenej jednotlivo ako aj 
centralizovanou politikou v rámci organizácie, predinštalovaný na 
pevnom disku, slovenský jazyk.

Položka č. 2: Externá CD/DVD mechanika

Funkcia

CD/DVD čítanie a napaľovanie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 80

Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kompatibilita kompatibilná s Windows 10 a s dodaným notebookom

Podpora CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, 
DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL

Napájanie USB

Príslušenstvo kábel

Pripojenie USB port na pripojenie k notebooku a napájanie

Položka č. 3: Dokovacia stanica k notebooku

Funkcia

Dokovacia stanica k notebooku

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 80

Počet portov USB typ 3.x - 4 ks (alebo alternatívne: 3 ks 
portov USB typ 3.x a 1 ks portov USB typ 2.x) ks 4

Počet portov USB typ C (vrátane pripojenia k notebooku) ks 2

Výstup DisplayPort typ 1.4 ks 2

Výstup HDMI 2.0 ks 1

Zvukový konektor: kombinovaný konektor 
slúchadlá/mikrofón ks 1

Konektor RJ-45 (Gigabit LAN) ks 1

Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Podpora monitorov možnosť zapojiť viac ako jeden monitor

Príslušenstvo sieťový napájací adaptér

Kompatibilita, funkcia dokovacia stanica kompatibilná s dodaným notebookom s funkciou
nabíjania notebooku
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Položka č. 4: Taška na notebook

Funkcia

Taška na notebook

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 80

Hmotnosť g 550

Záručná doba mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba čierna alebo tmavá alebo sivá

Odnímateľný a nastaviteľný ramenný popruh s 
protišmykovou podložkou určený na nosenie tašky na 
pleci (ramene)

Uchá určené na nosenie tašky v ruke

Vnútorný priestor: Osobitné oddelenie určené na 
vloženie notebooku

Vnútorný priestor: Osobitné oddelenie na vloženie 
príslušenstva (napr. nabíjacieho adaptéru k notebooku)

Horný prístup na vkladanie a vynímanie notebooku

Uzatvárací / otvárací mechanizmus riešený zipsom

Kompatibilita, určenie taška k notebooku kompatibilná s dodaným notebookom, veľkosť 
podľa dodaného notebooku

Položka č. 5: Set klávesnica a optická myš k notebooku

Funkcia

Set klávesnica a optická myš k notebooku

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 80

Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

V jednom sete
drôtová SK (so slovenským rozložením znakov) klávesnica s 
osobitnou numerickou časťou, štandardnej veľkosti a optická 
drôtová myš s kolieskom štandardnej veľkosti

USB rozhranie zapojenie do štandardných USB portov počítača / notebooku / 
dokovacej stanice

Farba čierna alebo tmavá alebo tmavosivá

Kompatibilita, funkcia klávesnica a myš kompatibilná s dodaným notebookom

Položka č. 6: Monitor

Funkcia

Monitor

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 100

Veľkosť obrazovky (uhlopriečka) palce 23,8 24

Pomer strán - 16:9

Podporované rozlíšenie px 1920x1080

Jas cd/m2 250
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Pomer kontrastu - 1000:1 
statický

Pozorovací / zobrazovací uhol vertikálny stupne 178

Pozorovací/zobrazovací uhol horizontálny stupne 178

Odozva ms 5

Počet USB portov typu 3.0 ks 3

Vstup DisplayPort ks 1

Vstup VGA - možnosť použitia redukcie (v prípade 
potreby použitia redukcie, dodanie aj s potrebnou 
redukciou)

ks 1

Vstup HDMI 1.4 ks 1

Pivot - otočenie stupne 90

Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Obrazovka /display - typ IPS, matný, LED podsvietenie

Technológia znižovania blikania podsvietenia LED: 
Flicker Free

Redukcia modrého svetelného spektra: Low Blue Light

Naklápanie / náklon min. - 5 až + 20°

Výšková nastaviteľnosť 150 mm

Farba prednej masky a stojanovej časti čierna, sivá resp. strieborná, prípadne tmavý odtieň alebo ich 
kombinácia

Energetická účinnosť monitora musí spĺňať požiadavky 
na energetickú účinnosť uvedené v norme Energy Star

Položka č. 7: Reproduktorový panel k monitoru

Funkcia

Reproduktorový panel k monitoru

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 20

Výstupný výkon W 2,5

Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stereo reproduktorový panel s možnosťou umiestnenia 
pod monitor

Napájanie káblom prostredníctvom USB portu

Pripojenie zvukového signálu káblom cez USB alebo 3,5 mm Jack

Frekvenčná odozva 140 Hz až 20 kHz alebo lepšia

Ovládanie hlasitosti manuálne otočným kolieskom

Farba čierna, sivá resp. strieborná, prípadne tmavý odtieň alebo ich 
kombinácia

Kompatibilita, funkcia reproduktorový panel kompatibilný s dodaným monitorom

Položka č. 8: Web kamera

Funkcia

Web kamera

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 40
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Rozlíšenie - full HD

Rozlíšenie px 1920x1080

Rýchlosť snímkovania fps 30

Záručná doba mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zaostrovanie manuálne alebo automaticky

Vstavaný mikrofón

Pripojenie USB káblom

Rozhranie USB 2.0

Umiestnenie použitím integrovaného svorkového úchytu na hranu zobrazovacej 
jednotky

Podporované operačné systémy Windows 10, Windows 8, Windows 7, MacOS

Položka č. 9: Stereofónna náhlavná súprava

Funkcia

Stereofónna náhlavná súprava

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 40

Dĺžka prípojného kábla m 1,5

Hmotnosť g 460

Záručná doba mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stereofónna náhlavná súprava s nastaviteľným 
flexibilným mikrofónom pre komunikáciu hands-free s 
náušníkmi a prispôsobiteľným temenným pásom

Mikrofón zabudovaný ohybný citlivý mikrofón pre zreteľný prenos hlasu

Frekvenčná odozva na úrovni 100 Hz až 12 kHz alebo lepšia

Systémové požiadavky-výstup: 3,5mm konektor 
slúchadiel a 3,5mm konektor mikrofónu alebo 
kombinovaný 3,5mm konektor slúchadiel/mikrofónu – 
možnosť riešenia pribaleným adaptérom. Požadujú sa 
výstupné konektory v nasledujúcich alternatívach: Alt. 1: 
výstupom sú 2 klasické 3,5mm Jacky – osobitne pre 
mikrofón a osobitne pre slúchadlá. V dodávke je aj 
príslušný adaptér/redukcia: 2x 3,5mm Jack (female) – 
1x4-pólový 3,5mm Jack (male)

Alt. 2: výstupom je jeden 3,5mm 4-pólový Jack pre prenos zvuku 
mikrofónu a zároveň prenos zvuku slúchadiel. V dodávke je aj 
príslušný adaptér/redukcia: 1x4-pólový 3,5mm 
Jack(female)-2x3,5mm Jack(male)

Položka č. 10: Tlačiareň

Funkcia

tlač

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 35

Formát - A4

Pamäť MB 256

Vstupná kapacita - zásobník na listy 250

Hmotnosť kg 8

Rýchlosť tlače (A4) - jednostraná tlač str./min 28

Záručná doba garantovaná výrobcom zariadenia mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Metóda tlače tlač laserovým lúčom (čiernobiela) A4

Pripojenie sieťový port Ethernet (podpora 10/100)

Pripojenie USB 2.0 rozhranie

Možnosti bezdrôtového  pripojenia nepožaduje sa

Operačné systémy Windows 10 (32/64), Mac OS, Linux

Podporované typy médií min. bežný papier (pre laserové tlačiarne), obálky

Vstavaný zdroj napájania napájanie napájacím káblom

Vstupné napätie 220 – 240 V

Rozlíšenie tlače možnosť až do 1 200 × 1 200 dpi alebo viac

Obojstranná tlač áno - automaticky

Odporúčaný mesačný objem strán 250 až 2 500

Pracovné využitie (mesačne, A4) až 30 000 strán

Energetická účinnosť tlačiarne musí spĺňať požiadavky 
na energetickú účinnosť uvedené v norme Energy Star

Položka č. 11: Tlačiareň štítkov

Funkcia

Tlač čiarových kódov a štítkov na samolepiace etikety v kotúčovom usporiadaní (role)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1

Rozlíšenie tlače dpi 203

Rýchlosť tlače mm/s 127

Pamäť RAM MB 32

Pamäť Flash MB 64

Hmotnosť kg 2,5

Záručná doba mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ kódov: Lineárne (čiarové) kódy EAN kódy bežné – EAN8, 13 a pod., Code 3 9, 93, 128, Codabar, 
Interleaved 2 of 5, Plessey, Postnet, a iné dostupné

Typ kódov: 2D symboly bežné symboly - PDF-417, QR Code, Aztec, Code 128, MicroPDF 
a iné dostupné

Spôsob tlače termálna tlačiareň s termotransferovým typom tlače

Šírka tlače [mm] až do min. 104

Možnosť tlače na samolepiacu etiketu na rozmer 40 x 30 mm (š x v) a viac

Displej – Indikácie stavu display alebo statusové ikony

Komunikácia minimálne USB 2.0, USB Host, 10/100 BaseT Ethernet

Podpora siete áno, vyžaduje sa

Napájací prvok zdroj (v dodávke tovaru)

Kompatibilita s operačným systémom Windows 10

Položka č. 12: Snímač čiarových kódov

Funkcia

1D a 2D snímač čiarových kódov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1

Rozlíšenie kamery px 1200x800
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Hmotnosť g 235

Záručná doba mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ručný / stojanový

Bezdrôtový

So základovou a nabíjacou stanicou, príslušným USB 
káblom a batériou

Snímač, základová stanica, USB kábel a batéria je súčasťou dodávky

Rozhranie USB

Typy podporovaných kódov Na snímanie 1D a 2D čiarových kódov

Trieda krytia IP52 alebo IP42

Odolnosť voči pádu z výšky min. 1,5 metra a menej

Technológia pohybového senzora automatické prepínanie medzi ručným a prezentačným režimom

Spiatočná väzba snímania

Typy podporovaných kódov: 1D kódy: Nasníma všetky obvyklé typy 1D čiarových kódov (napr. EAN kódy
a pod.)

Typy podporovaných kódov: 2D kódy: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code a pod.

Snímacia vzdialenosť v rozsahu cca 30 – 400 mm podľa druhu kódu

Typ komunikácie bezdrôtová

Funkcia internej pamäte áno. Automatický režim musí zabezpečiť ukladania nasnímaných 
údajov do vnútornej pamäte v prípade keď bude snímač z dosahu.

Kompatibilita s operačným systémom Windows 10

Batéria áno, je súčasť dodávky

Farba tmavá, čierna, tmavosivá, svetlá farba v kombinácii (prípadne ich 
kombinácia)

Rozsah v otvorenom priestore: min. do 50 m

Položka č. 13: Wifi Acces Point

Funkcia

Wifi Acces Point

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 5

Spotreba energie W 9

Počet LAN portov ks 2

Počet portov USB 2.0 ks 1

Počet vstavaných antén ks 3

Prenosová rýchlosť WiFi - 2.4GHz Mb/s 450

Prenosová rýchlosť WiFi - 5GHz Mb/s 1300

Výstupný výkon 2.4GHz dBm 22

Výstupný výkon 5GHz dBm 22

Zisk antény dBi 3

Záručná doba mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Integrované WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 
1300Mbps

Dual-Band min. 2.4GHz + 5GHz

3x3 MIMO

Funkcia AP/Hotspot
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2x GLAN

PoE

Technológia MIMO 2,4 GHz: 3 × 3, 5 GHz: 3 × 3

Maximálny výkon TX 2,4 GHz: 22 dBm, 5 GHz: 22 dBm

Frekvencia min. 2.4 + 5 GHz

LAN: 2x - 10/100 / 1000Mbps

Napájanie cez PoE 802.3at

Napájanie cez PoE 44 až 57 V DC

Operačný mód Acces Point

Podpora IPv6 Transparentné (režim bridge)

PoE Vstupné

Prevádzková teplota v rozsahu -10 až 70 °C

Roaming

Šifrovanie WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)

Tlačidlá Reset

Typ antény vstavaná

USB

WiFi štandardy 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g

Možnosť dodávky aj balenie 5 ks v jednom balíku - 5 pack

Položka č. 14: Switch

Funkcia

Switch

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 5

Výkon: Switching capacity Gbps 36

Výkon: Forwarding performance (64-byte packet size): Mpps 26,78

Výkon: Forwarding bandwidth Gbps 18

Hmotnosť kg 1,5

RAM MB 512

Flash MB 256

Záručná doba mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Použitie Gigabit Ethernet

Počet 10/100/1000 Ethernet portov 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP

Konzolové porty RJ-45, USB mini-B, USB A

Prevedenie Rack-mountable

Max. prenosová rýchlosť 56 Gbps

Power over Ethernet (PoE) požaduje sa, 120W

Podporované PoE standardy 802.3af, 802.3at

Napájanie 100-240 V (50-60 Hz)

Manažment SSH v2, RMON, SNMP v1, v2c, a v3

Prevádzková teplota -5 až 50°C

Prevádzková vlhkosť 5 - 90%

Predpokladaná spoľahlivosť MTBF v hodinách (data)  2,165,105MTBF v hodinách (PoE)   
706,983
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Štandardy:

IEEE 802.1D STP

IEEE 802.1p CoS Prioritization

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.1X

IEEE 802.1ab LLDP

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T

100BASE-TX

and 1000BASE-T ports

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3z 1000BASE-X

RMON I and II standards, SNMP v1, v2c and v3

IEEE 802.3az

IEEE 802.1ax

SPAN s podporou obojsmerných dát - Maximum SPAN 
sessions: 4

VTP

IEEE 802.1ab LLDP

Veľkosť MAC tabuľky 16 000

Položka č. 15: SFP modul - GBIC multimode

Funkcia

SFP modul - GBIC multimode

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 20

Rýchlosť SFP modulu Gbps 1

Dosah m 550

Záručná doba mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Režim MM

Formát modulu SFP

Typ SFP modulu duplex

Typ optického konektoru LC

Podpora hot-plugging

Musí byť garantovaná kompatibilita SFP modulu s 
dodaným zariadením (switch)

Položka č. 16: Kábel Mini-SAS HD  to Mini-SAS HD

Funkcia
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Kábel Mini-SAS HD  to Mini-SAS HD

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 4

Dĺžka kábla m 2

Záručná doba mesiac 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Konektor 1 Mini-SAS HD

Konektor 2 Mini-SAS HD

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia (Bratislava)

Požaduje sa dodanie predmetu zákazky naraz, v zmluvne dohodnutom množstve, nový, v bezchybnom stave a s 
požadovanými vlastnosťami so servisnou dokumentáciou, záručnými listami, preberacím protokolom. Dodávateľ je povinný 
dodať celý predmet zákazky nový, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný, či testovaný.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 1 pracovného dňa od uzavretia zmluvy, ak nebol 
požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 1 
pracovného dňa od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Pri všetkých položkách ide o minimálne požiadavky. V prípade, že pri niektorej požiadavke je uvedený presný 
parameter/požiadavka, uchádzač môže predložiť aj kvalitatívne lepšie riešenie, ktoré bude spĺňať daný parameter/požiadavku.

Lehota dodania: do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávateľa, že dodávateľom ponúknuté tovary spĺňajú minimálne 
požadované parametre predmetu zákazky. V prípade preukázania objektívnych dôvodov nemožnosti dodať niektoré tovary v 
požadovanej lehote, môže byť lehota dodania po dohode zmluvných strán primerane predĺžená pri týchto tovaroch, pri ktorých 
sa objektívne preukáže, že ich nie je možné dodať v stanovenej lehote. V prípade omeškania Dodávateľa s plnením predmetu 
zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny plnenia, a to za každý deň omeškania.

Zmluvné strany sa zaväzujú si počas existencie ich zmluvného vzťahu poskytnúť súčinnosť potrebnú na dosiahnutie predmetu 
a účelu tejto zmluvy, predovšetkým sa bezodkladne informovať o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a rozsah 
dodaných tovarov

Ceny tovarov, ktoré boli ponúknuté v predmetnom verejnom obstarávaní, sa počas trvania zmluvy nemôžu meniť. Výška 
celkovej zazmluvnenej sumy musí zahŕňať všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, najmä balenie a dovoz na 
miesto plnenia.

V cene dodávateľa sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa na plnenie záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.

Odberateľ uhradí dodávateľovi cenu na základe predložených faktúr, a to bezhotovostným prevodom z účtu odberateľa na 
účet dodávateľa. Faktúru je možné predložiť až po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej preukázateľného 
doručenia objednávateľovi.

Z dôvodu, že predmet plnenia môže byť financovaný z NFP, faktúra musí obsahovať aj kód ITMS, viažuci sa k NFP, z ktorého 
bude predmet plnenia financovaný. Uvedené údaje oznámi objednávateľ dodávateľovi pri vystavení objednávky.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo jej súčasťou nebude odovzdávací protokol alebo 
iný doklad, ktorý potvrdzuje prevzatie tovarov zo strany odberateľa s vyznačením ich počtu a hodnoty, prípadne ak faktúra 
nebude obsahovať číslo objednávky alebo kód ITMS, viažuci sa k NFP, z ktorého bude predmet plnenia financovaný, má 
odberateľ právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 
splatnosti pre odberateľa začne plynúť doručením opraveného alebo doplneného daňového dokladu.

Predmet plnenia bude financovaný z verejných zdrojov - z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) a zo štátneho rozpočtu.

V prípade dodania poškodených alebo vadných tovarov alebo tovarov nespĺňajúcich technickú špecifikáciu predmetu zákazky 
a zmluvné podmienky (najmä dohodnuté množstvo, novosť) má odberateľ právo na bezplatnú výmenu poškodených alebo 
vadných tovarov alebo tovarov nespĺňajúcich technickú špecifikáciu predmetu zákazky za nové. Odberateľ má právo 
odmietnuť prevzatie tovarov v prípade, že nespĺňajú ním požadované podmienky alebo budú poškodené. Dodávateľ je v tom 
prípade povinný do 48 hodín dodať / doručiť odberateľovi nové, nepoškodené, bezvadné tovary a tovary spĺňajúce  technickú 
špecifikáciu.

V prípade financovania z prostriedkov EÚ je Dodávateľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním tovaru 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 
Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku a to zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a príslušnej Zmluvy o NFP.
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Do 1 pracovného dňa od uzavretia zmluvy, je Dodávateľ povinný elektronicky emailom na emailovú adresu kontaktnej osoby 
Objednávateľa doručiť položkovitý rozpočet plnenia predmetu zmluvy a  kontaktné údaje dodávateľa v rozsahu: meno, 
priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa (zaslať e-mailom).

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania zariadení kontaktnú osobu objednávateľa deň vopred 
pred ich dodaním.

V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej % 
výške, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Objednávateľ v príslušnej 
výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.

Objednávateľ požaduje dodanie nových, nepoužitých, nevybalených zariadení. Zariadenia musia byť originálne, nesmú byť 
repasované, renovované, vyrobené z použitých alebo náhradných dielov. Zariadenia musia byť dodané v neotvorených 
baleniach, ktoré sú prelepené originálnou páskou výrobcu zariadenia s nepoškodenými, neporušenými ochrannými prvkami, 
schválené výrobcami príslušných zariadení.

Objednávateľ požaduje odstraňovanie záručných vád v mieste plnenia predmetu zákazky. V prípade nutnosti musí byť záručný
servis poskytnuteľný v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ u autorizovaného servisného partnera zazmluvneného výrobcom 
zariadenia.

Dodávané zariadenia musia mať slovenskú lokalizáciu (to znamená najmä, nie však výlučne, že zariadenia musia obsahovať 
slovenskú klávesnicu priamo v originálnom a nepoškodenom balení zariadenia). Dodanie akýchkoľvek nálepok, prelepov a 
iných špekulácii za účelom použitia klávesnice ako slovenskej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, a bude hodnotené 
negatívnou referenciou dodávateľa.

V prípade, ak sa v špecifikácii nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, typ, oblasť 
alebo miesto pôvodu alebo výroby, Objednávateľ bude v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akceptovať aj ekvivalent, ktorý v 
obdobnom alebo vyššom rozsahu splní požiadavky Objednávateľa.

Ekvivalentom sa chápe tovar, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť požadované plnenie bez obmedzení, má všetky vlastnosti 
obdobné alebo lepšie a zaručuje 100% kompatibilitu s požadovaným tovarom bez akýchkoľvek obmedzení alebo zmien, čo 
Dodávateľ preukáže potvrdením od výrobcu, že sa jedná o ekvivalent.

V prípade predloženia ekvivalentných položiek, spolu s prospektom, zašle Dodávateľ aj porovnávaciu tabuľku, kde uvedie 
všetky požadované hodnoty/vlastnosti a ponúkané hodnoty/vlastnosti (ponúkané hodnoty/vlastnosti treba uviesť konkrétne a 
nie sú nahraditeľné vyhlásením že hodnotu/vlastnosť ponúkaný tovar spĺňa).

Objednávateľ nie je povinný prevziať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie 
predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.

Všetky požadované certifikáty a prospekty, ktoré sú vyžadované v týchto osobitných požiadavkách na plnenie, je povinný 
Dodávateľ mať zabezpečené pred predložením ponuky tak, aby ich vedel predložiť v požadovaných lehotách. Dodávateľ je 
povinný poznať a byť schopný preukázať všetky vlastnosti ponúkaného tovaru, ktoré sú vyžadované vo funkčnej špecifikácií 
predmetu zákazky a v technickej špecifikácií predmetu zákazky.

Dodanie tovaru, ktoré nespĺňa akúkoľvek objednávateľom požadovanú minimálnu technickú a osobitnú požiadavku sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy, kedy objednávateľ od uzavretej zmluvy odstúpi, v prípade dodaného zariadenia toto 
neprevezme, dodávateľovi udelí negatívnu referenciu v zmysle OPET a u dodávateľa si uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% z celkovej zmluvnej ceny za každý jeden takýto prípad porušenia. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude 
dotknutý.

Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľovi, a 
to na bankový účet Objednávateľa.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými osobami obidvoch strán.

V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v opisnom 
formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorékoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa 
uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a 
objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotiť negatívnou referenciou a vylúčiť tohto dodávateľa 
v opakovanom zadávaní zákazky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.07.2021 00:00:00 - 06.08.2021 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: v zmysle opisného formulára
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.

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: 96 891,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 116 270,00 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.

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/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202113509

V Bratislave, dňa 30.06.2021 12:38:05

Objednávateľ:
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CELEBRITY IT s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202113509


Zákazka


Identifikátor Z202113509


Názov zákazky Nákup zariadení IKT


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/307266


Dodávateľ


Obchodný názov CELEBRITY IT s. r. o.


IČO 52281370


Sídlo Antolská 6, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85107, Slovenská
republika


Dátum a čas predloženia 30.6.2021 7:31:45


Hash obsahu návrhu
plnenia TYGsx5BeZmWaFji1IkPynbYuyv44X9TVnWynGOaVh8M=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
1. Notebook
2. Externá CD/DVD mechanika
3. Dokovacia stanica k notebooku
4. Taška na notebook
5. Set klávesnica a optická myš k notebooku
6. Monitor
7. Reproduktorový panel k monitoru
8. Web kamera
9. Stereofónna náhlavná súprava
10. Tlačiareň
11. Tlačiareň štítkov
12. Snímač čiarových kódov
13. Wifi Acces Point
14. Switch
15. SFP modul - GBIC multimode
16. Kábel Mini-SAS HD to Mini-SAS HD


Prílohy:
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