
Kúpna zmluva č. Z202123863_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom (skrátený 
názov "SOŠ technická Dubnica nad Váhom")

Sídlo: Bratislavská 439/18, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 42026393
DIČ: 2022668703
IČ DPH:
Telefón: 0424456216

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: Notebooky
Kľúčové slová: prenosné počítače, notebooky
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: Notebook / Prenosný počítač

Funkcia

určený na výuku

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Notebook / Prenosný počítač ks 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Procesor
model: Intel Core i7  1135G7 al. ekvivalent, 8 MB medzipamäť L3, 
 frekvencia 4,2 GHz  s technológiou Intel Turbo Boost,   počet 
jadier 4

Operačná pamäť veľkosť: 8 GB,  typ: DDR4 - 2666 MHz,  pamäťové sloty: 2,  voľné 
pamäťové sloty: 1

Bez optickej mechaniky

Disk typ: PCIe NVMe SSD al. ekvivalent,  kapacita: 256 GB

Display
veľkosť: 15,6", diagonal,  rozlíšenie: Full HD, 1920 x 1080 px,   
narrov bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC,   typ: LCD,  
dotykový: nie

Grafická karta model: Intel Iris Xe Graphics al. ekvivalent,  zdieľaná pamäť
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Konektory 1x RJ-45,  1x headphone/ microphone combo,   1x HDMI 1.4b,  1x 
AC power

Sloty USB: 2x Super Speed USB Typ-A 5Gbps,  1x Super Speed USB 
Typ-C 5Gbps

Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi 6,   Bluetooth 5,  LAN 10/100/1000

Klávesnica SK,  numerická klávesnica, nepodsvietená, TouchPad

Čítačka pamäťových kariet SD,  SDHC,  SDXC

Webová kamera HD HD,  720p

Batéria 3 článková Li-ion HP batéria (41 kW) s výdržou min. 9 h, 
napájanie: HP Smart 45W

Operačný systém Windows 10 HOME 64 bit (SK)

Kancelársky balík MS Office 2019

Záruka 2 roky

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Ak sa v technickej špecifikácii predmetu Zmluvy uvádzajú údaje, alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značku, obchodný 
názov, patent, alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp. 
lepšími parametrami. Nedodržanie porovnateľných, alebo lepších parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za 
porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Dodávateľ predloží Objednávateľovi najneskôr do 2 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy e-mailový a telefonický kontakt 
osoby zodpovednej za plnenie Zmluvy.

Dodávateľ do ceny predmetu Zmluvy zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu Zmluvy vrátane všetkých súvisiacich 
nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu Zmluvy.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť dopravu predmetu Zmluvy na miesto plnenia.

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný položkový rozpočet spolu so špecifikáciou - uvedenie konkrétnej 
značky, výrobcu a typového označenia tovaru (napr. katalógový list vrátane technického opisu), ktorý je predmetom Zmluvy na
základe ktorého preukazuje splnenie požadovaných technických parametrov a iných požiadaviek Objednávateľa na predmet 
Zmluvy, a to do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy. Preukazované technické parametre a iné požiadavky Obstarávateľom 
musia byť v dokumentoch vyznačené.

Objednávateľ na základe predložených dokumentov posúdi či vysúťažený predmet Zmluvy spĺňa požadované technické 
parametre a iné požiadavky Objednávateľa. Ak dôjde k rozporu, prípadne z predložených dokumentov nebude možné zhodu 
posúdiť, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na doplnenie predložených dokumentov. Dodávateľ je povinný doplniť predložené 
dokumenty do 3 pracovných dní od prevzatia výzvy.

Ak po doplnení dokumentov nie je možné jednoznačne posúdiť zhodu s požiadavkami, Objednávateľ má právo jednostranne 
od tejto Zmluvy odstúpiť.

V rámci dodávky predmetu Zmluvy, pred jeho prevzatím Objednávateľom, je Dodávateľ povinný umožniť Objednávateľovi 
vykonať obhliadku predmetu Zmluvy v mieste plnenia.

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

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa na predmet Zmluvy sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok.

Predmet Zmluvy musí byť nový, nepoužívaný, kompletný, funkčný a zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia 
obalu a bez predchádzajúceho používania v opačnom prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo tovar neprevziať.

Dodávateľ dodá predmet Zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
EU, ma príslušné atesty a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a príslušným všeobecne záväzným 
predpisom.

Objednávateľ požaduje dodanie NTB v zloženom stave a s predinštalovaným OS.

Dodávateľ poskytne Objednávateľovi záruku min. 24 mesiacov odo dna prevzatia dodávaného predmetu zákazky.

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou podrobného položkovitého rozpočtu, faktúry a preberacieho 
protokolu/dodacieho listu bolo číslo zmluvy.
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Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom 
dodaní predmetu zmluvy na základe dodacieho listu/preberacieho protokolu. Prílohou faktúry bude dodací list/preberací 
protokol.

V prípade, že faktúra nebude spĺňať zákonom stanovene náležitosti alebo nebude vyhotovená v súlade so zmluvou, má 
Objednávateľ právo vrátiť ju Dodávateľovi na zmenu a doplnenie. Nová lehota začína plynúť odo dňa doručenia opravenej, 
resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného štátu EÚ, tento 
Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontrakčnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a 
výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade 
je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 
Z.z.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontrakčnej ponuke však musí uviesť 
príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

V prípade ak sa Dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby 
bola v súlade so zmluvnou cenou, t. j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa 
vysúťažila.

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, 
ktorým budú postúpené pohľadávky Druhej zmluvnej strany v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, 
bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na 
takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa.

Objednávateľ požaduje, aby Dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu 
zmluvy.

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: Ilava
Obec: Dubnica nad Váhom
Ulica: Bratislavská 439/18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.12.2021 08:00:00 - 31.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

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: 7 140,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 569,00 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.

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 Z202123863

V Bratislave, dňa 06.12.2021 10:20:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom (skrátený názov "SOŠ technická Dubnica nad 
Váhom")
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123863


Zákazka


Identifikátor Z202123863


Názov zákazky Notebooky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317620


Dodávateľ


Obchodný názov Henrich Sonnenschein - ITSK


IČO 37212931


Sídlo Fraňa Mojtu 22, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.12.2021 20:42:46


Hash obsahu návrhu plnenia BGfCJpnh8oHG88S2Y6dMcrRPJN4kmglbbGVoj+N/NeA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
HP 250 G8/ i5-1135G7/ 8GB DDR4/ 256GB SSD/ Iris Xe/ 15,6 FHD matný/ W10H/ stříbrný -15ks


Prílohy:
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