
Kúpna zmluva č. Z202125185_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SLOVIVS s.r.o.
Sídlo: Horná Poruba 403, 01835 Horná Poruba, Slovenská republika
IČO: 52140041
DIČ: 2120918558
IČ DPH: SK2120918558
Bankové spojenie: IBAN: SK7111000000002947088243, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421 911 327 646

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prenosný počítač - notebook
Kľúčové slová: počítač, notebook
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: Prenosný počítač - notebook

Funkcia

Spracovanie údajov, videí a odborných prednášok

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1

Uhlopriečka displeja palec 17,3

Rozlíšenie displeja px 1920 x 1080

Obnovovacia frekvencia displeja Hz 144

Svietivosť Nits 300

Frekvencia procesora GHz 2,6

Core Boost Frekvencia GHz 5,0

Cache procesora MB 12

Pamäť grafickej karty GB 8

Veľkosť operačnej pamäte GB 16

Kapacita disku GB 1000

Hmotnosť kg 3,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Pomer strán Min. 16:9

Typ panela Min. VA

Typ displeja Antireflexný

Procesor - CPU Benchmarks Min. 12492 bodov podľa Benchmark

Počet jadier procesora Min. 6

Min. funkcie procesora Automatické pretaktovanie, HyperThreading

Grafická karta - Benchmarks Min. 18156 bodov podľa Benchmark

Typ pamäte Min. DDR4

Typ disku SSD

Rozhranie disku Min. PCIe NVMe

Webkamera Min. 720 p

Min. výbava
Podsvietená klávesnica, Numerická klávesnica, Čítačka odtlačkov 
prstov, Čítačka pamäťových kariet, Operačný systém, HDMI, Mini 
DisplayPort, RJ-45 (LAN),

Min. výbava Combo Audio Jack, USB-C, Thunderbolt, USB 3.0,  WiFi 6,  
Bluetooth v5.1

Rozhranie USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Min. 3

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu 
zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.

Dodávateľ dodá tovar v požadovanej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady do sídla Objednávateľa.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný položkový rozpočet do 3 pracovných  dní od uzavretia Zmluvy e-mailom 
kontaktnej osobe.

Požaduje sa predložiť doklad pre identifikovanie názvu, typu a výrobcu tovaru, ktorý bude predmetom dodávky (napr. 
katalógový list, technický opis, apod.) do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy e-mailom kontaktnej osobe.

Požaduje sa, aby súčasťou tzv. podrobného aktualizovaného položkového rozpočtu a faktúry bol aj názov Predmetu zákazky 
uvedený vo všeobecnej špecifikácii predmetu, názov a číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorými Objednávateľ 
oboznámi Dodávateľa po zazmluvnení zákazky.

Predmet zákazky je spolufinancovaný s poskytnutím NFP z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej aj ako 
„EFRR”) pre program Interreg V-A SK-CZ .

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním Diela a 
poskytovaním Služieb a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (NFP) za účelom spolufinancovania predmetných Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu/overovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, ČR a EÚ.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä a) Poskytovatel' a ním poverené osoby b) Národný orgán 
(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR); c) Príslušné útvary prvostupňovej kontroly; d) Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo 
financií SR, príslušná Správa finančnej kontroly;  e) Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; f) Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; g) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 
audítorov; h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, ČR a EÚ.

Dodávateľ musí pri výkone kontroly poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.

Zmluva uzavretá cez elektronické trhovisko, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov EU nie je zmluvou automaticky účinnou a 
účinnosť nadobúda až po ukončení kontroly verejného obstarávania (VO) t.j. doručením správy z kontroly VO RO/NO.

Objednávateľ po doručení správy z kontroly VO upozorní bezodkladne na túto skutočnosť Dodávateľa, ktorý bude následne 
vyzvaný na plnenie zákazky resp. právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z 
kontroly VO, ktorou RO/NO neschváli predmetné VO.

Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu 
nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy 
odstúpiť.
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Požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný, v prvej akostnej triede zodpovedajúci požiadavkám 
Objednávateľa.

Objednávateľ požaduje tovar náležite zabaliť inak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo 
zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia Tovaru Objednávateľom.

Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovaru, ktoré sú 
nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z 
povahy Tovaru či dohodnutej Špecifikácie.

Faktúra musí obsahovať názov Predmetu zmluvy uvedený vo všeobecnej špecifikácii predmetu Zmluvy.

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľov.

Objednávateľ požaduje, aby faktúra obsahovala rozpis položiek, počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke, ich 
jednotkové ceny bez DPH, sadzbu DPH, cenu s DPH a celkovú cenu za danú položku.

Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry a jej povinných príloh najneskôr do 15 dní 
odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad 
Objednávateľa voči predmetnej faktúre.

Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi lehota splatnosti faktúry sa preruší a doručením opravenej faktúry Dodávateľa 
začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť výmenu tovaru. Ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a 
včasné odstránenie chyby. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného 
tovaru.

V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina

Ulica: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Strojnícka fakulta, Katedra 
obrábania a výrobnej techniky

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.01.2022 08:00:00 - 23.03.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks (podľa technickej špecifikácie)
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.

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: 1 544,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 853,61 EUR
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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 Z202125185

V Bratislave, dňa 14.01.2022 12:38:01

Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SLOVIVS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202125185


Zákazka


Identifikátor Z202125185


Názov zákazky Prenosný počítač - notebook


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/318942


Dodávateľ


Obchodný názov SLOVIVS s.r.o.


IČO 52140041


Sídlo Horná Poruba 403, Horná Poruba, 01835, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 14.1.2022 9:19:46


Hash obsahu návrhu plnenia g2ssBEf4SzbskizLxVHDGNbVywev9WI9hVbqwWUv6Ds=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H
Herný notebook – 16" 165Hz QHD IPS displej (2560 × 1600) | 8jadrový procesor AMD Ryzen 7 5800H
(3,2 GHz, TB 4,4 GHz) | 16 GB RAM DDR4 | 1000 GB SSD | grafická karta NVID 3 pamäťou 6 GB
GDDR6 | WLAN | GLAN | HDMI | Bluetooth | 6× USB (4× 3.0/1/2, 2× USB-C) | HD webkamera | 4-
Zone RGB podsvietená klávesnica


Prílohy:
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