
Kúpna zmluva č. Z202115399_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Sídlo: Župné námestie 445/13, 81490 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53857097
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0908286802

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTOCONT s.r.o.
Sídlo: Krasovského 14, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36396222
DIČ: 2020105428
IČ DPH: SK2020105428
Bankové spojenie: IBAN: SK53 0900 0000 0050 3080 8601
Telefón: +421 2 3278 8811

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovný notebook s dokovacou stanicou, monitor + set klávesnica a myš
Kľúčové slová: notebook, dokovacia stanica, klávesnica, myš, monitor
CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 34931100-3 - Dokovacie zariadenia; 30237410-6 - 

Počítačová myš; 30237460-1 - Počítačové klávesnice; 30231300-0 - Zobrazovacie jednotky
(obrazovky)

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pracovný notebook s dokovacou stanicou, monitor + set klávesnica a myš

Funkcia

Predmetom zákazky je zabezpečenie notebookov, dokovacích staníc, monitorov a príslušenstva. Súčasťou predmetu je 
servisná podpora zariadení na obdobie troch rokov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Položka č. 1 - Notebook Typ 1 (15,6") ks 90

Položka č. 2 - Notebook Typ 2 (14,0") ks 5

Položka č. 3 - LCD Monitor ks 100

Položka č. 4 - myš ks 100

Položka č. 5 - portreplikátor k notebooku Typ 1 a Typ 2 ks 95

Položka č. 6 - externá klávesnica ks 100

Položka č. 7 - taška k notebooku Typ 1 ks 90

Položka č. 8 - taška k notebooku Typ 2 ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 1 - Notebook Typ 1 (15,6")

Procesor viac ako 10 000 bodov v teste PassMark CPU Benchmark
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Obrazovka bezdotyková s uhlopriečkou 15,6", rozlíšenie min. Full HD 
(1920x1080), matná alebo antireflexná

Operačná pamäť nainštalovaných min. 8 GB, možnosť rozšírenia na min. 32 GB

Klávesnica slovenská s podsvietením, so zvýšenou odolnosťou voči poliatiu

Rozhrania min. 3x USB typ A rýchlosť 5 Gb/s, alebo vyšší plus aspoň 1x USB
Type-C (2x v prípade ak nabíjanie riešené cez USB-C),

.
HDMI min. 1.4, RJ45 (pri RJ45 je prípustné riešenie pripojenia 
prostredníctvom redukcie, pri zachovaní voľného min. 1x USB 
typ-C portu), čítačka pamäťových kariet

Pripojenie Bluetooth min. v 5.0, WIFI min. 802.11b/g/n/ac, ethernet s 
podporou 1000BASE-T

Hmotnosť max. 1,8 kg

Záruka min. 3 roky v mieste inštalácie, odozva v nasledujúci pracovný deň,
požadujeme iba nový tovar, nerepasovaný, nerozbaľovaný

Operačný systém nainštalovaný na pevnom disku, lokalizovaný SK, s platnou 
licenciou, Windows 10 Pro SK 64bit alebo ekvivalent

Batéria batéria s kapacitou min. 45Wh

Bezpečnosť snímač odtlačku prsta, slot na fyzické uzamknutie notebooku

Iné zabudovaná videokamera, rozlíšenie min. 720p, AC adaptér

_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________

Položka č. 2 - Notebook Typ 2 (14,0")

Procesor viac ako 15 000 bodov v teste PassMark CPU Benchmark

Obrazovka bezdotyková s uhlopriečkou 14,0", rozlíšenie min. Full HD, matná 
alebo antireflexná

Operačná pamäť nainštalovaných min. 16 GB, možnosť rozšírenia na min. 32 GB

Pevný disk min. 512 GB SSD, s predinštalovaným OS

Klávesnica slovenská s podsvietením, so zvýšenou odolnosťou voči poliatiu

Rozhrania min. 2x USB typ A, 2x USB Type-C, HDMI, čítačka kariet Smart 
Card

Pripojenie Bluetooth min. v 5.0, WIFI min. 802.11b/g/n/ac,

Hmotnosť max. 1,4 kg

Operačný systém nainštalovaný na pevnom disku, lokalizovaný SK, s platnou 
licenciou, Windows 10 Pro SK 64bit alebo ekvivalent

Záruka min. 3 roky v mieste inštalácie, odozva v nasledujúci pracovný deň,
požadujeme iba nový tovar, nerepasovaný, nerozbaľovaný

Batéria batéria s kapacitou min. 45Wh

Bezpečnosť snímač odtlačku prsta, slot na fyzické uzamknutie notebooku

Iné zabudovaná videokamera, rozlíšenie min. 720p, AC adaptér

_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________

Položka č. 3 - LCD Monitor

Typ obrazovky IPS, LED podsvietenie

Uhlopriečka min. 23.8"

Rozlíšenie min. 1 920 × 1 080, pomer strán 16:9

Jas min. 250 cd/m2

Kontrast min. 1000:1

Konektory min. 1xVGA, 1× DisplayPort, 1× HDMI, 4× USB Type-A, 1× USB 
Type-B

Možnosti naklápania náklon 5 až +23°, otáčanie ±45°

Pivot vyžaduje sa

Strana 2 z 5 



Výškové nastavenie vyžaduje sa v rozsahu min. 15cm

Balenie súčasťou balenia musí byť min. DisplayPort kábel, USB A-B kábel,
napájací kábel

Záruka min. 3 roky v mieste inštalácie, odozva v nasledujúci pracovný deň,
požadujeme iba nový tovar, nerepasovaný, nerozbaľovaný

_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________

Položka č. 4 - myš k notebooku

Špecifikácia drôtové pripojenie, USB, optická, s kolieskom

Záruka min. 1 rok, požadujeme iba nový tovar, nerepasovaný, 
nerozbaľovaný

Položka č. 5 - portreplikátor k notebooku Typ 1 a Typ 2

Špecifikácia

s funkciou nabíjania NB, min. 4x USB-C (1x Thunderbolt, 1x pre 
pripojenie k notebooku), 3x USB 3.0, 2x DisplayPort 1.2, 1x VGA, 
1x kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón. 1x RJ-45 (Gigabit 
LAN)

Záruka min. 3 roky, požadujeme iba nový tovar, nerepasovaný, 
nerozbaľovaný

Položka č. 6 - externá klávesnica

Špecifikácia externá s pripojením USB, SK verzia, s numerickým blokom

Záruka min. 1 rok, požadujeme iba nový tovar, nerepasovaný, 
nerozbaľovaný

Položka č. 7 - taška k notebooku Typ 1

Špecifikácia
taška s popruhom na rameno, rovnakej veľkosti ako notebook, 
minimálne jeden vnútorný polstrovaný priestor na notebook a jedno
vrecko na príslušenstvo

Záruka min. 1 rok, požadujeme iba nový tovar, nerepasovaný, 
nerozbaľovaný

Položka č. 8 - taška k notebooku Typ 2

Špecifikácia
taška s popruhom na rameno, rovnakej veľkosti ako notebook, 
minimálne jeden vnútorný polstrovaný priestor na notebook a jedno
vrecko na príslušenstvo

Záruka min. 1 rok, požadujeme iba nový tovar, nerepasovaný, 
nerozbaľovaný

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Dodávateľ je povinný do 5 (piatich) pracovných dní od uzatvorenia zmluvy predložiť Objednávateľovi podrobný rozpis ceny 
(bez DPH, s DPH) jednotlivých položiek (tovarov) spolu s ich špecifikáciou, preukazujúcou splnenie všetkých požadovaných 
technických parametrov tovaru, vrátane označenia výrobcu, obchodného mena a typu, ako aj potvrdené vyhlásenie výrobcu o 
zhode ponúkaného tovaru podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na 
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dopravu tovaru na miesto plnenia.

3. V rámci dodávky tovaru, pred jeho prevzatím Objednávateľom, je Dodávateľ povinný umožniť Objednávateľovi vykonať 
obhliadku tovaru v mieste plnenia, a to v rozsahu umožňujúcom Objednávateľovi posúdiť, či ponúkaný/ dodávaný tovar spĺňa 
parametre uvedené v technickej špecifikácii.

4. V prípade, ak Dodávateľ neumožní Objednávateľovi vykonať obhliadku v zmysle bodu 3 týchto osobitných požiadaviek na 
plnenie alebo ak bude plniť spôsobom neumožňujúcim vykonanie takejto obhliadky, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť 
prevziať takýto tovar.

5. Trvanie záručnej doby pre položky 1, 2, 3 a 5 musí byť minimálne v dĺžke 36 mesiacov. Dodávateľ je povinný predložiť 
certifikát o platnosti záruky poskytovanej výrobcom na požadované obdobie a link na webový nástroj pre overenie záruky 
poskytovanej výrobcom. Pre položky 4, 6, 7 a 8 trvanie záručnej doby musí byť minimálne v dĺžke 12 mesiacov. Dodávateľ do 
24 hodín zabezpečí bezplatného kuriéra v prípade servisu zariadenia. Dodávateľ rovnako na svoje náklady zabezpečí vrátenie
servisovaného zariadenia na miesto plnenia do 30 dní od nahlásenia reklamácie.
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6. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. (ďalej len 
„zákon č. 315/2016 Z. z.") alebo § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým v súvislosti s touto zmluvou vznikla povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. ...

... (ďalej len "RPVS") boli riadne, včas a po celú dobu trvania zmluvy zapísaní do RPVS. S výnimkou prípadov, kedy je zápis 
subdodávateľa do RPVS podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy v zmysle OPET, sa porušenie povinnosti v zmysle 
predchádzajúcej vety, považuje za podstatné porušenie zmluvy. V prípade ak Objednávateľ od zmluvy neodstúpi, má voči 
Dodávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % (jedno percento) z hodnoty zákazky.

7. Ak vzniknú dôvody pre odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. a k odstúpeniu od zmluvy 
Objednávateľom nedôjde, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od Dodávateľa vo výške 5 % (päť percent) z hodnoty 
zákazky.

8. Okrem porušenia povinností v zmysle bodu 1, 5 a 6 týchto osobitných požiadaviek na plnenie sa za podstatné porušenie 
zmluvy považuje tiež dodávka tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu.

9. Dodávateľ je povinný do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy dodať Objednávateľovi najmenej 80 ks zariadení (t. j. 80 ks
notebookov Typ 1, 80 ks externých klávesníc a myší, 80 ks portreplikátor k notebooku Typ 1, 80 ks taška k notebooku Typ 1). 
Ostatné položky budú dodávané priebežne, najneskôr do 31.12.2021.

10. Dodávateľ je povinný do 3 (troch) dní od uzatvorenia zmluvy predložiť Objednávateľovi potvrdenie/potvrdenia výrobcu 
zariadení, dokladujúce, že uchádzač je autorizovaným partnerom výrobcu pre predaj produktov na území Slovenskej 
republiky.

11. Dodávateľ je povinný do 3 (troch) dní od uzatvorenia zmluvy predložiť Objednávateľovi platný certifikát ISO 27 000.

12. Požadovaná záruka sa musí dať overiť priamo na stránke výrobcu ponúkaných zariadení

13. Zariadenia musia byť nové, nerozbalené, nepoužívané v originálnom balení od výrobcu, bez viditeľného poškodenia obalu,
bez zjavných vád v okamihu preberania. Zariadenia nesmú byť recyklované, repasované, renovované

14. Dodávateľ je povinný dodať zariadenia, t. j. uskutočniť dodávky zariadení podľa bodu 2 týchto osobitných požiadaviek na 
plnenie, len počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 hod. Každú dodávku je povinný avizovať emailom na kontaktnú 
osobu Objednávateľa minimálne dva pracovné dni vopred.

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 I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Župné námestie 13

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.07.2021 12:00:00 - 31.12.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
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: 138 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 165 600,00 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/

V Bratislave, dňa 20.07.2021 10:38:03

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

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