
Kúpna zmluva č. Z2022165_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 42499500
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1481800000007000437837
Telefón: +421 249234378

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: Obstaranie 12 kusov 10TB externých diskov
Kľúčové slová: externý disk, 10TB
CPV: 30233132-5 - Mechaniky pevného disku; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: 10TB externé disky

Funkcia

Zabezpečenie zariadení na prenos a archiváciu dát, vznikajúcich v súvislosti s plnením operatívnych úloh, činností

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

10TB externé disky ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Výrobca a model WD Elements Desktop 10 TB

Typ úložiska HDD

Kapacita úložiska 10000 GB (10 TB)

Formát 3,5"

Rozhrania USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

Konektor Micro USB-B

Materiál obalu plast

USB kábel súčasť balenia Áno

Použitie Externý
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Šifrovanie 256-bitové hardvérové AES

Záruka 36 mesiacov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Predmet zákazky musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne a kvantitatívne parametre uvedené v špecifikácii predmetu 
zákazky, musí byť originálny, nový, nie renovovaný a použitý

Záručná doba na predmet zákazky je 36 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom.

Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy predložiť dokument vo formáte pdf (príloha č. 1) s 
uvedením technickej špecifikácie preukazujúcej splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky.

Dodávateľovi sa umožňuje dodanie ekvivalentu požadovaného predmetu zákazky, ale len v prípade, že ide o produkt s 
rovnakými, respektíve lepšími parametrami ako sú požadované parametre.

Objednávateľ do 3 pracovných dní od obdržania vyplnenej prílohy č. 1, túto odsúhlasí alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať 
minimálne parametre predmetu zákazky požadované v technickej špecifikácii. Zaslanie dokumentu podľa prílohy č. 1 zo strany
dodávateľa, v ktorej nebude predmet zákazky spĺňať minimálne parametre predmetu zákazky požadované v technickej 
špecifikácii sa považuje za podstatné porušenie povinnosti dodávateľa podľa zmluvy a zakladá právo objednávateľa na 
odstúpenie od zmluvy.

Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy predložiť aktualizovaný podrobný rozpis cien na 
predmet zákazky, ktorý je výsledkom EKS v členení cena za kus v EUR bez DPH, cena za kus v EUR vrátane DPH, celková 
cena v EUR vrátane DPH na každú položku predmetu zákazky a celkovú cenu za celý predmet zákazky vo formáte pdf.

Všetky ceny dodávateľ uvádza zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Do ceny je možné započítať iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. Zmena ceny nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH.

Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy doručiť presnú kontaktnú adresu svojho 
servisného strediska, kde bude objednávateľ uplatňovať písomné požiadavky na záručný servis. Za písomné oznámenie sa 
považuje aj komunikácia elektronickými prostriedkami (e-mail), ktorá umožňuje trvalé zachytenie obsahu komunikácie.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v prílohe č. 1 alebo v osobitných podmienkach na 
plnenia sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a udeliť
negatívnu referenciu. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok.

Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavkové platby. Predmet zákazky sa bude financovať z 
rozpočtových prostriedkov objednávateľa.

Cenu za príslušný tovar sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti do 30 dní odo 
dňa doručenia.

Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky.

Vo faktúre dodávateľ uvedie číslo kúpnej zmluvy.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného druhu tovaru.

Ak dodávateľ nie je platcom DPH, musí túto skutočnosť uviesť v ponuke.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Príloha č. 1.xlsx Príloha č. 1.xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
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Obec: Bratislava
Ulica: Mierová 23

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.03.2022 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 12,0000

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: 2 027,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 433,00 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 Z2022165

V Bratislave, dňa 27.01.2022 10:40:02

Objednávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
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 Z2022165


Zákazka


Identifikátor Z2022165


Názov zákazky Obstaranie 12 kusov 10TB externých diskov


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319263


Dodávateľ


Obchodný názov Henrich Sonnenschein - ITSK


IČO 37212931


Sídlo Fraňa Mojtu 22, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 20.1.2022 16:57:39


Hash obsahu návrhu plnenia id4k5vF8preGYyFvj71mNLR6I0fgr+7OfFjh4Bm+OLM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
External HDD WD Elements Desktop 3.5'' 10TB USB3, Black WDBWLG0100HBK-EESN -12ks


Prílohy:
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