
Kúpna zmluva č. 438/2022/ODDIT 

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej v texte tiež ako „Obchodný zákonník“ alebo „ObZ“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

v texte tiež ako „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1) Kupujúci:  
Názov:  Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:  Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma:  samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky 
Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
IČO:  37828100 
DIČ:  2021627333 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK92 8180 0000 0070 0038 9679 
Osoby oprávnené jednať  
v technických veciach:  Branislav Diško, odborný referent informatik oddelenia IT Úradu BBSK 
Telefón/ fax:                               xxxxxxxxxxxxx  
E mail:  podatelna@bbsk.sk ; xxxxxxxxxxxxxxx  

(ďalej ako „kupujúci“) 

a  

2) Predávajúci:   
Obchodné meno: Henrich Sonnenschein - ITSK                                   
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra                                                                                     
Právna forma: živnosť                                                
IČO: 37212931                                                                              
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxx                                                                          
IČ DPH : xxxxxxxxxxxxx                                        
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxx                       
Číslo účtu/IBAN:  xxxxxxxxxxxx                         
Osoby oprávnené jednať  
v technických veciach: Henrich Sonnenschein 
Telefón/ fax:  037/6580512                                                      
E mail: obchod@itsk.sk                                           

(ďalej ako „predávajúci“ a spolu s kupujúcim ďalej ako „zmluvné strany“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy č. 438/2022/ODDIT na dodanie 

tovaru (ďalej v texte tiež ako „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača ako predávajúceho 

predložená verejnému obstarávateľovi ako kupujúcemu vo verejnom obstarávaní na predmet 

zákazky – Nákup RAM, SSD diskov a batérií do notebookov postupom podľa ust. §  58-61 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho podľa podmienok bližšie dojednaných v tejto 

zmluve dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k RAM, SSD diskom a batériám do 

notebookov pre zamestnancov Úradu BBSK, ktoré sú čo do množstva a druhu podrobne 

špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“ alebo „tovar“), za čo sa 

kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu v tejto zmluve dojednanú kúpnu cenu, pričom miestom 

dodania predmetu kúpy je sídlo kupujúceho. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 

Článok III. 

Dodacie podmienky, termín, miesto dodania 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa čl. II tejto zmluvy do 30 dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

2. Predávajúci je povinný predmet kúpy definovaný v čl. II tejto zmluvy kupujúcemu dodať v mieste 

plnenia zmluvy, ktorým je sídlo kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

 

3. Predmet zmluvy sa považuje za dodaný podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu 

kúpy (preberací protokol/dodací list), za účasti poverených zástupcov oboch zmluvných strán 

v mieste sídla kupujúceho. 

 

4. Zodpovedným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu kúpy a na podpísanie protokolu 

o prevzatí je zamestnanec BBSK pán Branislav Diško. Zodpovedným zástupcom predávajúceho na 

odovzdanie predmetu kúpy a na podpísanie protokolu o odovzdaní je Henrich Sonnenschein. 

Preberacie protokoly sa vyhotovia v troch origináloch a budú tvoriť prílohu faktúry (daňového 

dokladu) vystavenej na základe tejto zmluvy. 

 

5. Dopravu predmetu kúpy do miesta dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady 

a zodpovednosť tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana predmetu kúpy pred jeho 

poškodením, zničením alebo odcudzením počas prepravy do sídla kupujúceho. 

 

6. V prípade omeškania predávajúceho s povinnosťou dodať predmet kúpy v termíne v zmysle bodu 

1 tohto článku je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru, za každý aj začatý deň omeškania, pričom právo 

kupujúceho na náhradu škody nie je dotknuté. 

 



7. Ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar v dohodnutej lehote podľa bodu 1 tohto článku tejto 

zmluvy, takéto konanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a zakladá 

právo kupujúceho na okamžité odstúpenie od zmluvy. 

 

8. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar, ak tovar svojimi vlastnosťami, resp. 

kvalitou, funkčnosťou, špecifikáciou nezodpovedá tovaru, ktorého kvalita a technické parametre 

budú deklarované predávajúcim pri podpise tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Kúpna cena, platobné podmienky a prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy 

 

1. Jednotkové ceny za predmet kúpy uvedený v prílohe č. 1 zmluvy sú stanovené v zmysle ust. § 3 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

2. Jednotlivé ceny predmetu kúpy sú maximálne a nie je možné ich zvyšovať.  

 

3. Kúpna cena je dohodnutá vrátane obalov, balenia a dopravy tovaru.  

 

4. Celková cena za dodanie predmetu kúpy bude 619,56 EUR s DPH (slovom šesťstodevätnásť celých 

päťdesiatšesť euro) a bude daná súčtom súčinov jednotkových cien tovarov a ich skutočných 

množstiev. 

Cena bez DPH 516,30 EUR 

DPH 20%  103,26 EUR 

Cena s DPH 619,56 EUR 

 

5. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu po riadnom dodaní tovaru zo strany predávajúceho 

v zmysle článku II ods. 1 tejto zmluvy formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia 

preddavku. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená na základe predloženej faktúry vystavenej 

predávajúcim, s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ust. § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom 

predpísané náležitosti alebo bude obsahovať chybné údaje, je kupujúci oprávnený vrátiť ju 

predávajúcemu na doplnenie alebo opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej 

alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.  

 

6. Kupujúci uhradí predávajúcemu faktúry bankovým prevodným príkazom. Kupujúci uhradí 

predávajúcemu kúpnu cenu na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

7. V prípade omeškania kupujúceho s plnením podľa bodu 5 tohto článku je predávajúci oprávnený 

kupujúcemu vyfakturovať úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušným osobitným právnym 

predpisom. 

 

8. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy zaplatením kúpnej ceny za predmet kúpy. 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny za 

predmet kúpy. Úplným zaplatením kúpnej ceny sa rozumie deň, v ktorom dá kupujúci svoju 



peňažnému ústavu pokyn na prevod finančných prostriedkov vo výške kúpnej ceny z účtu 

kupujúceho na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Záručné podmienky, zodpovednosť za vady, zmluvná pokuta 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť 

vadu (chybu) predmetu zmluvy pri oprávnenej reklamácii v dohodnutom čase. Záruku na predmet 

kúpy poskytuje predávajúci kupujúcemu a to odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva 

k predmetu kúpy. Záruka je 2 (dva) roky. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy 

v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na predmete kúpy na kupujúceho, aj keď sa 

vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá taktiež za akúkoľvek vadu, ktorá 

vznikne po uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením povinností predávajúceho podľa tejto 

zmluvy. 

 

2. Spôsob nahlasovania porúch zo strany kupujúceho bude prebiehať prednostne telefonicky 

z telefónneho čísla 048/4325 693 na nasledovné telefónne číslo poskytnuté predávajúcim 0905 

828 187, pričom následne bude nahlásená chyba, príp. reklamácia, oznámená z e-mailovej adresy 

kupujúceho branislav.disko@bbsk.sk aj e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu predávajúceho 

reklamacie@itsk.sk. Spôsob ako aj forma a rozsah odstránenej poruchy, chyby prípadne 

vybavenia reklamácie oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom prípadne písomne. 

 

Článok VI. 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva zanikne jej riadnym splnením. Zmluvu je taktiež možné ukončiť písomnou dohodou 

zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou 

výpoveďou kupujúceho. 

 

2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 

V dohode sa upraví aj vysporiadanie prípadných vzájomných nárokov zmluvných strán vzniknuté 

z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

 

3. Ak predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi predpismi a na 

písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určitej lehote neodstráni, je kupujúci 

oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle 

ust. § 349 a § 351 ObZ. Predchádzajúca písomná výzva kupujúceho nie je potrebná v prípade 

odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho podľa bodu 4 tohto článku. 

 

4. Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy, ak 

predávajúci nedodrží požadovanú kvalitu tovaru podľa zmluvy a súťažných podkladov, ako aj 

v prípade ak nie je predávajúci schopný zabezpečiť dodávku žiadaného množstva tovaru v lehote 

určenej v článku III bod 1 tejto zmluvy. 

 

5. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené na 

adresu sídla zmluvnej strany uvedenej na prvej strane tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú 

dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 



 

6. Kupujúci je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú 

formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 

mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla predávajúceho. 

 

7. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne 

písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. 

V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa 

považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi 

s označením pošty adresát neznámy alebo adresát sa odsťahoval alebo s inou poznámkou 

podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 
 

 

Článok VII. 

Využitie subdodávateľov 

 

1. Predávajúci predkladá v prílohe č. 4 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov 

(identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto 

zmluvy je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. 

Predávajúci je v prípade spracovania a použitia osobných údajov povinný predložiť spolu 

s prílohou č. 4 aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 

Z.z. a to pre účely naplnenia tohto zmluvného vzťahu, pričom uvedený súhlas musí byť udelený aj 

pre kupujúceho a to v rozsahu potrebnom na spracovanie príslušnej zmluvnej dokumentácie. 

 

2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 

subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné 

plnenie zmluvy podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra 

partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. 

Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia 

zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr, je 

predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi 

a o  osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť kupujúcemu doklad preukazujúci, že nový 

subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO 

pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia tejto zmluvy je predávajúci povinný oznámiť 

kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi. 

 

3. Povinnosti uvedené v bodoch 1. a 2. tohto článku nie je predávajúci povinný plniť v prípade 

subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary. 

 

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má 

kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny, 

za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane. 

 

Článok VIII. 

 



Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dva jej 

rovnopisy. 

 

2. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou oboch zmluvných strán, vo forme riadne 

očíslovaných písomných dodatkov. 

 

3. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia zmluvného záväzku a nadobúda platnosť 

dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

 

5. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 

vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude Zmluva o prevode (postúpení) 

zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je 

druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď 

bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.  

 

6. Ak by niektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo neplatné, alebo by sa takým stalo neskôr, nie je tým 

dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení. V takom prípade zmluvné strany dohodnú náhradnú 

úpravu, ktorá najviac zodpovedá cieľu sledovanému neplatným ustanovením. 

 

7. Právne vzťahy založené touto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR.  

 
8. Zmluvné strany sú v prípade spracúvania osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 (o „GDPR“) 

povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť a v prípade spracúvania osobných údajov tretích osôb 

v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, predložiť ich písomný súhlas na spracovanie 

dotknutých osobných údajov s presným vymedzením rozsahu spracovania ako aj účelu a doby 

spracovania. Uvedené ustanovenie je záväzné najmä vo vzťahu k predávajúcemu pre prípad 

spracúvania osobných údajov jeho osobou, aby uvedený súhlas zabezpečil aj pre potreby 

kupujúceho.  

 
9. Predávajúci sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 

tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

ako „Zákon o RPVS“). Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 

ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po 

dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. 

Predávajúci je povinný na požiadanie kupujúceho predložiť všetky zmluvy so svojimi 

subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností predávajúceho podľa tohto ustanovenia 

zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo kupujúceho na odstúpenie od tejto zmluvy 

s právnymi účinkami ukončenia zmluvy ex tunc, a/alebo právo kupujúceho požadovať od 



predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške maximálneho finančného limitu (celkovej 

výšky kúpnej ceny) dohodnutého podľa tejto zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok kupujúceho 

požadovať od predávajúceho náhradu škody vzniknutej kupujúcemu v dôsledku nesplnenia vyššie 

uvedených povinností predávajúceho. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty 

považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na 

hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. 

 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, 

pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú 

slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, a že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a ich spôsobilosť nie 

je ničím obmedzená, čo zmluvné strany nižšie potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
11. Záväznou a neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy vo forme príloh sú: 

• Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – podrobná špecifikácia predmetu plnenia 

• Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy – cenová ponuka predávajúceho ako uchádzača vo 

verejnom obstarávaní 

• Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití 

subdodávateľov (ak ide o plnenie bez využitia subdodávky) 

Obsah príloh tejto zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného 

touto zmluvou. 

 
 

 Za kupujúceho:                                            Za predávajúceho: 

 Banskobystrický samosprávny kraj 

  

 

 ........................................  ....................................... 

 Ing. Ján Lunter, v.r.  Henrich Sonnenschein, v.r. 

 Predseda  konateĽ 

Banskobystrického samosprávneho kraja  Itsk-HS 

  



Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – podrobná špecifikácia predmetu plnenia 

a) 10 ks RAM pamäť spĺňajúce nasledovné kritériá: 

 

Parameter Parametre požadované verejným obstarávateľom 
Určenie Pre notebook  
Vyhotovenie SO-DIMM 
Typ pamäte DDR3L 
Modul pamäte PC3-12800 
Veľkosť operačnej pamäte 4 GB 
Frekvencia pamäte 1600 MHz 
Časovanie CL11 
Priepustnosť 12 800 MB/s 
Napätie 1,35 V 

 

b) 10 ks SSD disk spĺňajúce nasledovné kritériá:  

 

Parameter Parametre požadované verejným obstarávateľom 
Typ úložiska SSD 
Formát (Form Factor) mSATA 
Kapacita úložiska 256 GB 
Rozhranie interné SATA III, mSATA 

Rýchlosť čítania 550 MB/s 

Rýchlosť zápisu 500 MB/s 

 

c) 2 ks batéria pre notebook spĺňajúci nasledovné kritériá: 

 

Parameter Parametre požadované verejným obstarávateľom 
Určenie Pre notebooky 
Kapacita 6 810 mAh 
Napätie 7,4 V 
Typ článku Li-pol 

Počet článkov 4 ks 
Značka notebooku Dell 
Rad notebooku Latitude 
Model notebooku E5550 

 

  



Návrh na plnenie kritérií 

Nákup RAM, SSD diskov a batérií do notebookov (Výzva č. 35). 
 

Obchodné meno uchádzača: Henrich Sonnenschein - ITSK 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra 

IČO: 37212931 

Právna forma: živnostník 

Štatutárny orgán:  

Kontaktná osoba:                 Henrich Sonnenschein 

e-mail: obchod@itsk.sk 

telefónne číslo: 037 6503908 

 

 

Popis položky 

Jednotková 
cena 

[v EUR bez 
DPH] 

Jednotková 
cena  [v EUR s 

DPH] 
Počet [v ks] 

Celková cena 
za určený 

počet [v EUR 
bez DPH] 

Celková cena 
za určený 

počet [v EUR s 
DPH] 

RAM pamäť 13,95 16,74 10 139,50 167,40 

SSD disk 31,90 38,28 10 319,00 382,80 

Batéria pre notebook 28,90 34,68 2 57,80 69,36 

Celková cena za predmet zákazky: 516,30 619,56 

 
 
*V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena v EUR s DPH“ sumu zo 

stĺpca „Celková cena v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.  

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena v EUR s DPH“ rovnakú 

sumu ako uviedol v stĺpci „Celková cena v EUR bez DPH“.  

V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v stĺpci „Celková cena v EUR s DPH“ sumu zo stĺpca 

„Celková cena v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu 

DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).  

 

V Nitre, dňa 5.4.2022 

 

………………………………....................... ................................................... 

 uviesť miesto a dátum podpisu Henrich Sonnenschein – konateľ, v.r. 

 

- Uchádzač súhlasí s návrhom Kúpnej zmluvy predloženej verejným obstarávateľom; 
- Uchádzač porozumel a súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži; 
- Dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; 

  



Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov 

(ak ide o plnenie bez využitia subdodávky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Henrich Sonnenschein – ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, IČO: 37212931 

....................................................................................................................................................... 
 (obchodné meno a adresa sídla uchádzača) 

 

 

a) 10 ks RAM pamäť spĺňajúce nasledovné kritériá:  

PATRIOT 4G DDR3 SO DIMM, PN: PSD34G1600L81S 

Parameter 
Min. parametre požadované 
verejným obstarávateľom 

Uchádzačom ponúknuté 
technické parametre: 

Určenie Pre notebook Ano 

Vyhotovenie SO-DIMM Ano 

Typ pamäte DDR3L DDR3L 

Modul pamäte PC3-12800 PC3-12800 

Veľkosť operačnej pamäte 4 GB 4 GB 

Frekvencia pamäte 1600 MHz 1600 MHz 

Časovanie CL11 CL11 

Priepustnosť 12 800 MB/s 12 800 MB/s 

Napätie 1,35 V 1,35 V 

 

b) 10 ks SSD disk spĺňajúce nasledovné kritériá:  

ADATA SU750 2,5“ SSD SATAIII, PN: ASU750SS-256GT-C 

Parameter 
Min. parametre požadované 

verejným obstarávateľom 
Uchádzačom ponúknuté 

technické parametre: 

Typ úložiska SSD SSD 

Formát (Form Factor) mSATA mSATA 

Kapacita úložiska 256 GB 256 GB 

Rozhranie interné SATA III, mSATA SATA III 

Rýchlosť čítania 550 MB/s 550 MB/s 

Rýchlosť zápisu 500 MB/s 520 MB/s 

 

c) 2 ks batéria pre notebook spĺňajúci nasledovné kritériá: 

2-Power bateria pre DELL 15 5000 7,4V 6900mAh, PN: CBP3478A 

Parameter 
Min. parametre požadované 

verejným obstarávateľom 
Uchádzačom ponúknuté 

technické parametre: 

Určenie Pre notebooky Ano 

Kapacita 6 810 mAh 6 900 mAh 

Napätie 7,4 V 7,4 V 

Typ článku Li-pol Li-pol 

Počet článkov 4 ks Ano 

Značka notebooku Dell DELL 

Rad notebooku Latitude LATITUDE 

Model notebooku E5550 E5550 

 

 

V Nitre, 5.4.2022 

 


