
Kúpna zmluva č. Z202120500_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Sídlo: Nemocničná 4, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 00610968
DIČ: 2021254653
IČ DPH: SK2021254653
Bankové spojenie: IBAN: SK26 8180 0000 0070 0013 3817
Telefón: 0326509511

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITSK, s.r.o.
Sídlo: Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36556050
DIČ: 2021761456
IČ DPH: SK2021761456
Telefón: +421376503908

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: záložný zdroj 
Kľúčové slová: zdroj kontinuálneho napájania, záložný zdroj striedavého napätia
CPV: 30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: zdroj kontinuálneho napájania, záložný zdroj striedavého napätia

Funkcia

Záložný zdroj pre účely napájania zariadení v prípade výpadku elektrickej siete vrátane prepojovacieho kábla

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

zdroj kontinuálneho napájania, záložný zdroj striedavého
napätia ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Menovitý/Zdanlivý výkon 900 VA - 1500 VA

Činný výkon 540 W - 900 W

Priebeh vstupného napätia Sínusový

Vstupné napätie jednofázové 230 V

Vstupná frekvencia 50 - 60 Hz ± 5%

Rozsah vstupného napätia 176V – 280 V pri plnom zaťažení

THD skreslenie vstupného prúdu < 3 %

Vstupný účinník > 0,99

Výstupné napätie 230 V
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Výstupná frekvencia (menovitá) 50 / 60 Hz (konfigurovateľné cez LCD panel)

Účinnosť do 92 %

THD skreslenie výstupného napätia < 3% pri lineárnej záťaži

Tolerancia výstupného napätia ± 1 %

Doba zálohovania 4 min pri plnej záťaži

Počet výstupných zásuviek 6

Komunikačné porty RS232 a USB

Prevádzková teplota 0 ÷ 40°C

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Objednávateľ zaplatí dodávateľovi cenu za predmet plnenia na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví najskôr po dodaní 
tovaru a po doručení zástupcom objednávateľa podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie predmetu plnenia. 
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vystaví faktúru za dodávku tovaru do 5 pracovných dní odo dňa jeho riadneho 
dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nepostúpi pohľadávku z tohto zmluvného vzťahu inému subjektu bez 
predchádzajúcehosúhlasu objednávateľa. Písomná zmluva o postúpení pohľadávky dodávateľa inému subjektu bez 
predchádzajúceho súhlasuobjednávateľa je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatná.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Záručná doba min. 24 mesiacov.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej 
údržbyprístroja počas trvania záručnej doby, pričom je povinný vykonávať autorizovaný záručný servis len odborne 
kvalifikovanýmiosobami.

Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy elektronicky v rámci záručného servisu. 
Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu prístroja, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie 
najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je závažným porušením zmluvy a môže mať 
zanásledok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Nemocničná 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.10.2021 07:30:00 - 22.10.2021 14:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000
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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: 221,91 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 266,29 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.

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 Z202120500

V Bratislave, dňa 15.10.2021 11:08:00

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ITSK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120500


Zákazka


Identifikátor Z202120500


Názov zákazky záložný zdroj


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314257


Dodávateľ


Obchodný názov ITSK, s.r.o.


IČO 36556050


Sídlo Zelená 29, Nitra, 94905, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 15.10.2021 7:51:49


Hash obsahu návrhu plnenia s8mu0ZcZqGszsxrwwpP9E1n4ERVC6kNi3Opq/KCPjOs=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
APC Back-UPS Pro BR 900VA (540W)/ LINE-INTERAKTIVNÍ/ AVR/ 230V/ LCD/ 6x IEC zásuvka
BR900MI


Prílohy:
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