
Kúpna zmluva č. Z202118491_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35919001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie: IBAN: SK3011110000006624859013
Telefón: 0903573301

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CSFIT s.r.o.
Sídlo: Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 50700308
DIČ: 2120439794
IČ DPH: SK2120439794
Bankové spojenie: IBAN: SK5383300000002701168809
Telefón: +421903850702

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zaobstaranie výpočtovej techniky s príslušenstvom
Kľúčové slová: počítač, monitor, tablet, príslušenstvo
CPV: 30213300-8 - Stolový počítač; 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 30213200-7 - 

Tabletový počítač; 30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k 
nim; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Počítač

2. Monitor 1

3. Tablet 1 s podporou SIM

4. Tablet 2

5. Dotykové pero

6. Obal

7. Obal s klávesnicou

8. Privacy filter k monitoru 27 (3M Privacy Filter)

9. Monitor 2

10. Monitor 3

11. HDMI kábel

Položka č. 1: Počítač

Funkcia

Spracovanie dát
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

CPU:
Min. 6 jadrový Intel procesor s 12 vláknami, min. výkon procesora 
podľa "Passmark CPU Mark": 12200 bodov, základná frekvencia 
min. 2,9 GHz, cache min. 12 MB,

CPU: podpora virtualizácie a paralelného spracovania

Pamäť: Min. 8GB DDR4 2666 MHz , min. 3 voľné sloty, možnosť rozšírenia
min. 128 GB

Pevný disk: Min. 512GB M.2 2280, PCIe-NVMe, OPAL, TLC možnosť pridať 
min. ďalšie dva 2,5" HDD

Optická mechanika: Integrovaná DVD+-RW optická mechanika

Grafický adaptér:
Zdieľaná dosahujúca podľa "PassMark G3D Mark" min. 1350 
bodov, možnosť pripojenia min. troch samostatných externých 
monitorov prostredníctvom natívnych 1x HDMI a 2x DP portov

Zvukový adaptér: Integrovaná na matičnej doske, integrovaný reproduktor v skrinke 
min. 1x 1 W

Sieťový adaptér:
Integrovaný 10/100/1000 Ethernet so vstavaným RJ-45 
konektorom, možnosť rozšíriť o WLAN prostredníctvom voľného 
M.2 slotu

Porty a sloty:
Min. 4x USB-A 3.2 + min. 1x USB-C 3.2 + 1x kombinovaný audio 
3.5 mm jack + 1x mikrofón 3.5 jack na prednom paneli, min. 4x 
USB-A 2.0 + min. 1x sériový port +

Porty a sloty: + 1x RJ-45 + min. 1x HDMI + min. 2x DisplayPort + 1x audio-out 
na zadnom paneli

Klávesnica, myš: USB klávesnica + USB optická myš od rovnakého výrobcu ako PC

Rozširujúce sloty: Min. 1x PCIe 3.0 x16 + min. 1xPCIe 3.0 x1 + min. 1x voľný M.2 slot

Zdroj: Max. 180W s min. 85 % účinnosťou

Bezpečnosť:

Ochrana pre BIOS heslom (Štart PC/HDD/vstup do setup BIOS), 
možnosť vypnúť jednotlivé USB porty v BIOSe, USB smart 
ochrana (nastavenie v BIOSe) - deaktivácia USB externých 
úložísk,

Bezpečnosť: povolenie iba USB periférií (USB myš + USB klávesnica), diskrétny
TPM chip 2.0, bezpečnostný slot

Rozmery, prevedenie: Maximálna hrúbka 95 mm, SSF - small form factor

Operačný systém : OEM Microsoft Windows 10 Profesional - SK/CZ/EN jazyková 
mutácia 64-bit

Certifikácie: ENERGY STAR 8.0

Záruka : Min. 3 roky on-site (zásah u zákazníka) s odozvou najneskôr do 
druhého pracovného dňa

Položka č. 2: Monitor 1

Funkcia

Zobrazovanie textových a grafických informácií

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 250

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

Zobrazovač: 27" matný IPS displej, antireflexný filter, WLED podsvietenie

Jas: 250 cd/m2

Kontrast: 1000:1 statický, min. 3 000 000 : 1 dynamický

Uhol zobrazenia: 178° horizontálne, min. 178° vertikálne
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Odozva: Max. 4 ms

Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080 (60Hz), 16:9

I/O:
1x VGA, 1x HDMI 1.4 (s podporou HDCP), 1x DP 1.2, USB HUB 
integrovaný do tela monitora s min. 4x USB 3.0 voľnými pre 
zariadenia, 1x zvukový výstup 3,5 mm jack

Spotreba: Max. 58 W

Stojan: Výškové nastavenie min. 110 mm, naklonenie min. -5°/30°, PIVOT 
-90°/90°, otočenie min. -45°/ 45°

Kabeláž: Napájací kábel, VGA kábel, DP kábel, USB 3.0 kábel

Certifikácie: ENERGY STAR 8.0, TÜV Eye Comfort, EPEAT Silver

Záruka: Min. 3 roky on-site (zásah u zákazníka) s odozvou najneskôr do 
druhého pracovného dňa

Položka č. 3: Tablet 1 s podporou SIM

Funkcia

Prenosné zariadenie na spracovanie dát a vytváranie záznamov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

Obrazovka:
11" displej, multi-Touch s LED podsvietením a technológiou IPS, 
rozlíšenie 2388 x 1668 pixelov pri 264 bodoch na palec, so širokým
farebným spektrom,

Obrazovka: antireflexná vrstva, oleofóbna vrstva odolná voči odtlačkom prstov, 
plne laminovaný displej, odrazivosť 1.8 %, jas 600 nits max.,

Obrazovka: podpora druhej generácie inteligentného nástroja na písanie od 
výrobcu zariadenia

Čip:
So 64-bitovou architektúrou, 8-jadrová CPU so 4 výkonnými a 4 
efektívnymi jadrami, 8-jadrová grafická karta/GPU, 16 jadier pre 
strojové učenie, integrovaný koprocesor

Operačná pamäť: Min. 8 GB RAM

Hlavný fotoaparát:
Širokouhlý objektív: 12 Mpx, clona ƒ/1,8, ultraširokouhlý objektív: 
10 Mpx, clona ƒ/2,4 a 125° zorné pole, 2x optický zoom, 5x 
digitálny zoom, päť-prvkový objektív, blesk,

Hlavný fotoaparát:
panoráma (až 63 megapixelov), , snímač so zadným osvetlením, 
hybridný infračervený filter, automatické zaostrovanie, 
zaostrovanie klepnutím, so stabilizáciou,

Hlavný fotoaparát:
foto so širokým farebným rozsahom, zdokonalené mapovanie 
tónov, rozoznávanie tela a tváre, ovládanie expozície, potlačenie 
šumu, inteligentné HDR pre fotky, automatická stabilizácia obrazu,

Hlavný fotoaparát: sekvenčný režim, režim samospúšte, ukladanie fotiek s údajmi o 
polohe

Video:

4K video pre 24 fps, 25 fps, 30 fps, alebo 60 fps (široký),záznam 
videa v rozlíšení 1080p HD pre 25 fps, 30 fps, alebo 60 fps, 
záznam videa v rozlíšení 720p HD pre 30 fps, 2x optický zoom, 
audio zoom,

Video:
blesk, pomalobežné video podporované pri rozlíšení 1080p pre 
120 fps alebo 240 fps, nahrávanie časových slučiek so 
stabilizáciou, rozšírený dynamický rozsah pre video až do 30 fps,

Video: stabilizácia videa pre kinematografické rozlíšenia 4K, 1080p a 
720p, nepretržitý autofocus, zoom pre prehrávanie, stereo záznam

Predný fotoaparát:
Min. 7 Mpx foto, režim portrétu, osvetlenie portrétu, nahrávanie 
1080p HD videa pri 30 alebo 60 snímkach/s, blesk, clona ƒ/2,2 , 
fotka so širokým farebným spektrom, inteligentné HDR,

Predný fotoaparát: senzor BSI, automatická stabilizácia obrazu, režim nepretržitého 
snímania, ovládanie expozície, režim samospúšte
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Senzory: Senzor tváre, trojosí gyroskop, akcelerometer, barometer, snímač 
okolitého osvetlenia,

Audio: Vstavané 4 reproduktory a päť mikrofónov pre hovory,

Úložisko: Min. 128 GB

Pripojenia:
USB-C, s podporou Thunderbolt / USB 4 s nabíjaním a 
DisplayPort, , USB 4 (až do 40Gb/s), USB 3.1 Gen 2 (až do 
10Gb/s)

Mobilné a bezdrôtové pripojenie: Wi Fi 802.11ax 6 dve pásma 2,4GHz a 5GHz, HT80 s MIMO, 
Bluetooth 5.0

SIM karta: Nano-SIM, , podpora UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA, 5G

Operačný systém: Od výrobcu zariadenia, dodaný predinštalovaný v zariadení, SK 
lokalizácia

Batéria: 28,65 Wh lítium-polymerová batéria s výdržou až do 10 hodín

Rozmery: Max. VxŠxH : 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm , hmotnosť max. 
473 g

Farba: Sivá, alternatívne čierna

Záručná doba: Ročná (1-ročná) obmedzená záruka výrobcu zariadenia

Položka č. 4: Tablet 2

Funkcia

Prenosné zariadenie na spracovanie dát a vytváranie záznamov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

Obrazovka:
Displej s 10,9-palcovou uhlopriečkou, LED podsvietením a 
technológiou IPS, Rozlíšenie 2 360 x 1 640 s hustotou 264 pixlov 
na palec (ppi), so širokým farebným spektrom (P3),

Obrazovka:
plne laminovaný, antireflexná povrchová úprava, odraz 1,8 %, jas 
500 nitov, podporuje inteligentný písací nástroj výrobcu 2. 
generácie

Čip:

So 64 bitovou architektúrou,2 výkonné + 4 efektívne jadrá, 
frekvencia max. 1.8 MHz do 3,100 MHz, 16 jadier pre strojové 
učenie, L2 Cache 8 MB (výkonné) a 4 MB (efektívne jadrá), 16 MB 
systémová cache,

Čip: 4-jadrová grafická karta/GPU

Operačná pamäť: Operačná pamäť: Min- 4 GB RAM

Hlavný fotoaparát:
12 megapixelový fotoaparát, Clona ƒ/1,8, päťčlenný objektív, 
hybridný infračervený filter, snímač so zadným osvietením, 
stabilizáciou, automatické zaostrovanie, Panoráma,

Hlavný fotoaparát:

inteligentné HDR pre fotky, ovládanie expozície, sekvenčný režim, 
potlačovanie šumu, zaostrovanie klepnutím, režim samospúšte, 
automatická stabilizácia obrazu, ukladanie fotiek s údajom o 
polohe

Video: Nahrávanie 4K videa pri 24, 30 alebo 60 snímkach/s, nahrávanie 1
080p HD videa pri 30 alebo 60 snímkach/s,

Video:
podpora pre snímanie spomaleného videa s rozlíšením 1080p pri 
120 snímkach/s alebo 240 snímkach/s, časozberné video so 
stabilizáciou, kinematografická stabilizácia videa (1080p a 720p),

Video: video s kontinuálnym automatickým zaostrovaním, redukcia šumu, 
zoomovanie pri prehrávaní, ukladanie videa s údajmi o polohe

Predný fotoaparát:
Min. 7 Mpx foto, clona ƒ/2,2, nahrávanie 1 080p HD videa pri 60 
snímkach/s, foto so širokým farebným spektrom, inteligentné HDR,
blesk, senzor BSI,
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Predný fotoaparát: automatická stabilizácia obrazu, režim nepretržitého snímania, 
ovlá¬danie expozície, režim samospúšte

Senzory: Digitálny kompas, Wi-Fi, mikrolokalizácia, dotykový, gyroskop, 
akcelerometer, barometer, snímač okolitého osvetlenia

Audio: Stereo reproduktory, dva mikrofóny pre hovory, nahrávanie videa a
zvuku

Úložisko: Min. 64 GB

Pripojenia: Konektor USB-C, 3.5 mm Smart Connector, Magnetický konektor

Operačný systém: Od výrobcu zariadenia, dodaný predinštalovaný v zariadení, SK 
lokalizácia

Batéria:
Vstavaná 28.6 Wh dobíjacia lithium-polymérová batéria, nabíjanie 
napájacím adaptérom alebo USB-C rozhraním počítača, max. 
výdrž batérie 10 h

Mobilné a bezdrôtové pripojenie 802.11ax Wi Fi 6, simultánne duálne pásmo (2,4 GHz a 5 GHz), 
HT80 s MIMOTechnológia Bluetooth 5.0

Rozmery: Max. VxŠxH: 247,6 mm x 178,5 mm x 6,1 mm , hmotnosť max. 
458 g

Farba: Sivá, alternatívne čierna

Záručná doba: Ročná (1-ročná) obmedzená záruka výrobcu zariadenia

Položka č. 5: Dotykové pero

Funkcia

Ovládací a kresliaci stylus

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

Funkcie: Bluetooth, Rozpoznanie tlaku, Vymeniteľný hrot, magnetické 
prichytenie

Kompatibilita: S položkami č. 3 a č. 4

Batéria: 12 h, bezdrôtové nabíjanie

Rozmery a hmotnosť: Max. d x p: 166mm x 8,9 mm , max. hmotnosť 20,7 g

Záručná doba: Ročná (1-ročná) obmedzená záruka výrobcu zariadenia

Položka č. 6: Obal

Funkcia

Ochrana zariadenia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

Typ puzdra Zatváracie puzdro

Materiál Polyuretán

Farba: Čierna

Veľkosť: Max. 10.5"

Kompatibilita: S položkou č. 4

Záručná doba: Ročná (1-ročná) obmedzená záruka výrobcu zariadenia
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Položka č. 7: Obal s klávesnicou

Funkcia

Písanie v textovom editore / poli

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

Pripojenie: Magnetické

Výbava klávesnice: Podsvietené klávesy, Touchpad, slovenské rozloženie kláves

Farba: Čierna

Materiál: Polyuretán

Kompatibilita: S položkou č. 3

Rozmery VxŠxH: 178,5 mm x 247,6 mm x 5,9 mm , hmotnosť 1043 g

Záručná doba: Ročná (1-ročná) obmedzená záruka výrobcu zariadenia

Položka č. 8: Privacy filter k monitoru 27 (3M Privacy Filter)

Funkcia

zníženie uhla pohľadu, ochrana obrazovky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

Uhlopriečka displeja: 27"

Pomer strán: 16:9

Spôsob aplikácie: Samolepiaci

Farba: Transparentná

Kompatibilita: S položkou č. 2

Záručná doba: Ročná (1-ročná) obmedzená záruka výrobcu zariadenia

Položka č. 9: Monitor 2

Funkcia

Zobrazovanie textových a grafických informácií

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

Zobrazovač: 32" matný IPS displej, antireflexný filter

Jas: 300 cd/m2

Kontrast: 1000 :1

Odozva: Max. 5 ms

Rozlíšenie obrazovky: 3840 × 2160 px (4K UHD)

I/O: 1x HDMI 2.0 , 1x DP 1.2, Thunderbolt, USB-C, slúchadlový výstup,
USB 3.2

Spotreba: Max. 220 W
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Stojan Výškové nastavenie min. 110 mm, naklonenie min. -5°/30°, PIVOT 
-90°/90°, otočenie min. -45°/ 45°

Kabeláž Napájací kábel, HDMI kábel, DP kábel , USB 3.0 kábel

Ďalšie funkcie:
Reproduktory, Nastaviteľná výška, HDR, Pivot, Flicker-free, Obraz 
v obraze (PiP), Automatická regulácia jasu, Power Delivery, 
Senzor prítomnosti

Záruka: Ročná (1-ročná) obmedzená záruka výrobcu zariadenia

Položka č. 10: Monitor 3

Funkcia

Zobrazovanie textových a grafických informácií

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

Zobrazovač: 34" matný IPS displej, antireflexný filter

Jas: 400 cd/m2

Kontrast: 1000 :1

Odozva: Max. 5 ms

Rozlíšenie obrazovky: 2560 × 1080 px

I/O: 2x HDMI 2.0 , 1x DP 1.4, slúchadlový výstup,

Spotreba: Max. 100 W

Stojan Výškové nastavenie, otočenie

Kabeláž Napájací kábel, HDMI kábel

Ďalšie funkcie: Reproduktory, Nastaviteľná výška

Záruka: Ročná (1-ročná) obmedzená záruka výrobcu zariadenia

Položka č. 11: HDMI kábel

Funkcia

Prepojenie zobrazovacej jednotky s počítačom

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet KS 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA HODNOTA / CHARAKTERISTIKA

Typ: HDMI 1.4

Minimálna dĺžka: 0,5 m

Maximálne: 1 m

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

I.PLNENIE

I.1 Miesto dodania bude upresnené v rámci územného obvodu Bratislavy po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy.

I.2 Vrátane dopravy a inštalácie na mieste dodania.

I.3 Dodávateľ predloží do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledujúce doklady a dokumenty:

a) zoznam, v ktorom uvedie kontaktné údaje osoby, ktorá je za Dodávateľa oprávnená konať vo veciach plnenia zmluvy a 
osôb, ktoré budú vykonávať samotné plnenie predmetu zmluvy v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, telefón, e-mail.
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b) vyplnenú Prílohu č.1 k Opisnému formuláru vychádzajúcu z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa funkčnej a technickej 
špecifikácie, Dodávateľ zodpovedá za to, že celková cena z Elektronického kontraktačného systému je totožná s celkovou 
cenou z Prílohy č. 1 k Opisnému formuláru

c) technické listy preukazujúce splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky

I.4 Tovar musí byť nový, nepoužitý, v originálnom vyhotovení a balení, vyrobený od výrobcu príslušnej značky.

I.5 Tovar musí spĺňať funkčnú a technickú špecifikáciu uvedenú v predmete zákazky, resp. zmluve.

I.6 Objednávateľ nie je povinný prevziať tovar v prípade, ak nespĺňa funkčné a technické špecifikácie uvedené v predmete 
zákazky, resp. zmluve.

I.7 Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky v zmysle požiadaviek objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

II. CENA

II.1 Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiacu s dodaním tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), vyhlášky Ministerstva financií SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

II.2 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace priamo či nepriamo s plnením, vrátane nákladov na výjazd technika, 
dopravné náklady, inštaláciu a poskytovanie všetkých služieb, ktoré sú predmetom zmluvy.

II.3 Celková cena v zmysle tejto Zmluvy bude tvorená ako súčet súčinov prijatých jednotkových cien a množstva skutočne 
dodaného a prevzatého tovaru.

II.4 Jednotkové ceny z Prílohy č.1 k Opisnému formuláru sú pevné a nemenné počas doby trvania zmluvy.

II.5 Jednotkové ceny sú rovnaké pre všetky miesta dodania predmetu zákazky. Miesto dodania predmetu zákazky nemá vplyv 
na jednotkové ceny.

II.6 K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov SR účinných v čase poskytnutia plnenia.

II.7 Cena za poskytnutie plnenia je konečná a obsahuje všetky náklady Dodávateľa vrátane primeraného zisku.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

III.1 Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny za predmet zákazky bude faktúra, vystavená Dodávateľom. Dodávateľovi vznikne 
právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu zákazky, po podpise preberacieho protokolu alebo 
dodacieho listu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.

III.2 Faktúra musí obsahovať rozpis cien jednotlivých položiek v mene euro bez DPH a v mene euro s DPH.

III.3 Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a tovar bude do SR 
prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Kúpnej zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke 
však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o 
DPH“) a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 
7 zákona o DPH a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona o DPH.

III.4 Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
poskytnutia služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Kúpnej zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona o DPH a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v 
tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona o DPH a bude povinný odviesť DPH v SR podľa 
zákona o DPH.

III.5 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne v sídle Objednávateľa. 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.

III.6 Dodávateľ je oprávnený fakturovať len skutočne poskytnuté dodanie tovaru.

III.7 Objednávateľ uhradí cenu za plnenie prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu na číslo účtu uvedené vo 
faktúre.

IV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, PODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY, ZMLUVNÁ POKUTA

IV.1 Nedodržanie požiadaviek na plnenie uvedené vo funkčnej a technickej špecifikácii uvedenej v predmete zákazky, resp. 
zmluve sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade 
je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Dodávateľa zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa 10% z hodnoty zákazky, minimálne 
však vo výške 500 EUR.

IV.2 Poskytovateľ musí byť podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, resp. 
zmluvy, inak ide o podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy.

IV.3 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia Dodávateľom, je Objednávateľ oprávnený vystaviť 
Dodávateľovi negatívnu referenciu s neuspokojivým hodnotením v EKS ako aj v „Informačnom systéme zber údajov“ vedenom
Úradom pre verejné obstarávanie, v ktorej je Objednávateľ oprávnený uviesť, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného 
vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností Dodávateľom.
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V. ĎALŠIE USTANOVENIA

V.1 Dodávateľ je povinný spĺňať všetky ustanovenia a požiadavky na plnenie, vrátane osobitných, či sa jedná o dodanie 
tovaru, alebo poskytnutie služieb, poznať a byť schopný preukázať všetky vlastnosti ponúkanej služby, ktoré sú vyžadované 
kdekoľvek v zákazke, už v momente predloženia ponuky.

V.2 Dodávateľ je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu vrátane skutočnej škody, ušlého zisku a iných priamo 
alebo nepriamo súvisiacich škôd, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo zmluvy, právnych 
predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.

V. 3 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy riadne oboznámil so špecifikáciou uvedenou v predmete 
zákazky, resp. zmluve.

V.4 Súčasťou tohto Opisného formulára je Príloha č. 1.

V.5 Podmienky neupravené v zmluve sa spravujú 2. časťou „VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY“ platných a účinných 
obchodných podmienok elektronického trhoviska Elektronického kontraktačného systému.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Príloha c.1_VT_final.xlsx Príloha c.1_VT_final.xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2021 09:00:00 - 15.10.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 473,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 112 585,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 135 102,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118491

V Bratislave, dňa 28.09.2021 13:38:01

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CSFIT s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118491


Zákazka


Identifikátor Z202118491


Názov zákazky Zaobstaranie výpočtovej techniky s príslušenstvom


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312248


Dodávateľ


Obchodný názov CSFIT s.r.o.


IČO 50700308


Sídlo Galvaniho 7/D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104, Slovenská
republika


Dátum a čas predloženia 27.9.2021 11:17:00


Hash obsahu návrhu
plnenia CUEj7FzmqdhwrAM3xVOmWroabf2qN8PsHa7d4f4li3c=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
jednotlivé produkty v cenovej ponuke


Prílohy:
CSFIT NDS ponuka.pdf










ZÁKAZNÍK Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 



Dúbravská cesta 14, Bratislava, 84104, SVK 



EKS-Z202118491



CSFIT s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 05



obchod@csfit.sk



1.09
DÁTUM VYSTAVENIA 27.9.2021



Produktový kód Popis produktu počet ks
Jednotková cena bez 



DPH
Mena DPH Celková cena bez DPH



TOTAL Cena s 
DPH v EUR



Lenovo TC M70s SFF NDS 100 €706.38 EUR 20% €70,638.00 €84,765.60



Lenovo T27i-10 27" 1920x1080 FHD 1000:1 250cd 
4ms HDMI+DP+USB lift 3y



250 €174.47 EUR 20% €43,617.50 €52,341.00



Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Cellular 128GB Space 
Gray (2021) 



1 €1,115.00 EUR 20% €1,115.00 €1,338.00



Apple iPad Air 10.9" Wi-Fi 64GB Space Gray 2 €724.31 EUR 20% €1,448.62 €1,738.34



Apple Pencil (2nd Generation) 3 €142.95 EUR 20% €428.85 €514.62



Apple Smart Folio for iPad Air 4th generation - Black 2 €76.31 EUR 20% €152.62 €183.14



Apple Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch (3rd 
generation) and iPad Air (4th generation) - Slovak - 



White 



1
€356.80 EUR 20% €356.80 €428.16



3M privacy filter ( pre 27" W SCREEN 16:9 ), 336,6 
x 598,5 mm, diagonala :686,8 



10 €152.22 EUR 20% €1,522.20 €1,826.64



BenQ PD3220U 1 €1,600.53 EUR 20% €1,600.53 €1,920.64



LG 34WN650-W 34"UW IPS LED 2560x1080 5M:1 
5ms 400cd DP 2xHDMI



4 €357.22 EUR 20% €1,428.88 €1,714.66



Solight HDMI kábel s Ethernetom, HDMI 1.4 A 
konektor - HDMI 1.4 A konektor, blister, 1m



100 €2.87 EUR 20% €287.00 €344.40



Celková cena €122,596.00 €147,115.20



Ponuka
Cyber Security for IT
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