Kúpna zmluva č. Z201914738_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 81526 Bratislava, Slovenská republika
30794323
SK2021781630
SK3281800000007000116152
+421918612551

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KASON, s.r.o.

Sídlo:

Dvorčianska 815

IČO:

51662787

DIČ:

2120733824

, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK73 0200 0000 0039 5587 1451

Telefón:

0917932741

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Implementácia pracovných staníc pre sekciu projektových podpôr

Kľúčové slová:

osobné počítače, monitory

CPV:

30213000-5 - Osobné počítače; 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Pracovná stanica
2. Monitor k pracovnej stanici
Položka č. 1:

Pracovná stanica

Funkcia
Výkonná pracovná stanica na prácu s internými IS, elektronickú komunikáciu a pod.
Technické vlastnosti

Jednotka

Výkonná pracovná stanica

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Prevedenie:

small form factor, výška do 10 cm

Farba:

čierna

Operačný systém:

Windows 10 Pro 64-bit

Procesor:

mikroprocesor s výkonom dávajúcim minimálne skóre 12000 podľa
benchmark Passmark CPU Mark a podporou vPRO

Pamäť:

min.8 GB DDR4 8GB 2666MHz DDR4 osadené, rozšíriteľná na
min. 64 GB, 4 sloty, min. 3 voľné
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Minimum

Maximum

Presne
77

Pevný disk:

min. 1TB SATA 7200rpm

Optická mechanika:

DVD+/-RW

Grafická karta:

integrovaná grafická karta, s podporou práce na 3 monitoroch
súčasne, digitálny výstup pre 3 monitory 2x Display port, 1xHDMI

Zvuk:

zvuková karta a integrovaný plnohodnotný interný reproduktor pre
prehrávanie výstupu zo zvukovej karty (nie externé reproduktory),
na prednom panely 1x kombo (mic+slúchatká) vzadu 1x Line-out

Sloty:

1x rozhranie half height PCIe x16, 1x rozhranie half height PCIe
x4, 1x M.2 pre SSD, 1x M.2 pre Wifi

Sieť:

LAN 10/100/1000, RJ-45

Ostatne konektory:

Min. 10x USB z toho na prednom panely min. 1x USB-C a 1x USB
3,1 a na zadnom panely min. 4x USB 3.1 a 2x USB 2.0, 1x Serial
port, 2x PS/2 port

Bezpečnosť:

integrovaný 2.0 TPM čip, ochrana BIOS-u heslom pri zapnutí, slot
na zámok šasi, Softvérové nástroje zabezpečujúce proaktívnu
ochranu proti vírusom a malwaru vrátane externých médií

...

(USB drive, CD, atď.), overovanie BIOSu. Softvérové nástroje
zabezpečujúce autentifikáciu užívateľa a kryptovanie dát s
možnosťou centrálneho manažmentu.

...

Aktualizácie ponúkaných bezpečnostných SW nástrojov po dobu 3
rokov.

Manažment:

HW podpora vzdialenej správy PC, vzdialené zapnutie a vypnutie,
vzdialené ovládanie PC bez operačného systému, vzdialené
aktualizácie Biosu. (technológia vPro a pod.)

Napájanie:

Max. 230W s účinnosťou nad 91%

Príslušenstvo:

SK klávesnica od výrobcu počítača, optická myš od výrobcu
počítača

Ovládače:

hardvérové ovládače stiahnuteľné z domovskej internetovej
stránky výrobcu zariadenia

Záruka:

3 roky NBD u zákazníka, garantované výrobcom

Položka č. 2:

Monitor k pracovnej stanici

Funkcia
Nevyhnutné príslušenstvo k pracovnej stanici.
Technické vlastnosti

Jednotka

Monitor k pracovnej stanici

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Monitor:

Rovnaký výrobca ako výkonná pracovná stanica

Panel:

LCD, 27" TFT

Jas:

350 cd / m2

Kontrast:

1000:1

Uhol zobrazenia:

178° V, 178° H

Odozva:

Max. 5 ms Fast Mode

Rozlíšenie obrazovky:

2560 x 1440 / 60Hz

Úprava povrchu obrazovky

antireflexný

I/O:

1x Display port 1.4, 1x Display port out 1.4, 1x HDMI 1.4, 4x USB
3.0, 1x Audio Line out

Stojan:

Nastavenie náklonu od -5° do +21°, Pivot, Nastavenie výšky min.
130 mm

Spĺňa normu:

TCO 05, Energy Star 5,Epeat Gold

Príslušenstvo:

Display port kábel

Záruka:

3 roky garantované výrobcom
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Minimum

Maximum

Presne
77

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia v sídle objednávateľa a vynesenia na určené poschodie tak, aby objednávateľ mohol
vykonať pred prevzatím predmetu zmluvy jeho prehliadku.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien za jednotlivé položky so zaokrúhlením
smerom nadol na rovné euro do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Z dôvodu zabezpečenia jednotného servisu zariadení sa požaduje, aby všetky zariadenia, tvoriace predmet plnenia, boli od
rovnakého výrobcu.
Objednávateľ požaduje predložiť technickú špecifikáciu dodávaného tovaru do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy, vrátane
dokladov preukazujúcich splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo
českom jazyku, v opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ je oprávnený plniť predmet zmluvy až po písomnom (formou emailu) odsúhlasení predmetu plnenia, ako aj
všetkých objednávateľom požadovaných dokladov zo strany kontaktnej osoby objednávateľa.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Požaduje sa záručná doba 36 mesiacov so záručnou opravou do 24 hodín pri výkonnej pracovnej stanici.
Požadovaný tovar musí byť nový, nerepasovaný, nesmie byť používaný, opotrebovaný alebo testovaný.
Predmet dodania musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania.
Dodávateľ pri odovzdávaní predmetu zákazky dodá sprievodnú dokumentáciu a manuál v slovenskom alebo českom jazyku.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita,
nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.)
Objednávateľ má právo do 14 dní od prevzatia vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že nespĺňa ktorúkoľvek
požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky a nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
V rámci každej položky musia byť dodané zariadenia rovnakého typu a značky.
Prílohou faktúr bude dodací list potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zmluvy do miesta plnenia, ako aj všetky úhrady
servisných prác a materiálu súvisiacich s predmetom zákazky počas trvania záručnej doby.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase objednávateľa, t. j. od 8,00 do 14,00 hodiny.
Požaduje sa oznámenie o termíne dodania plnenia kontaktnej osobe objednávateľa minimálne 1 deň vopred pred dodaním.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Zariadenia musia mať slovenskú lokalizáciu priamo z výroby od výrobcu zariadenia (zariadenia musia obsahovať slovenskú
klávesnicu priamo v originálnom a nepoškodenom balení zariadenia). Dodanie akýchkoľvek nálepiek alebo iných prelepov za
účelom použitia klávesnice ako slovenskej sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
Všetky požadované prospekty a iné dokumenty, ktoré sú objednávateľom požadované v týchto osobitných požiadavkách, v
technickej špecifikácii zariadení alebo v zmluve je dodávateľ povinný predložiť v slovenskom, resp. českom jazyku.
Všetky technické požiadavky a vlastnosti musia byť integrované v rámci zariadenia, tzn. nie je povolené chýbajúce porty, sloty
a pod. nahrádzať redukciami, replikátormi a inými zariadeniami.
Dodávateľ je povinný v prípade požiadania objednávateľom predložiť do 5 pracovných dní dokumentáciu na zabezpečenie
kvality, ktorá je v súlade s normami zabezpečenia kvality.
Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 48 hodín od uzavretia zmluvy doručil
(emailom) objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa s uvedením informácií: meno a priezvisko, emailová
adresa, telefónne číslo.
Požaduje sa dodať návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej
špecifikácie a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže
splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo v prípade ekvivalentu neponúkne tovar, ktorý vyhovuje požiadavkám
objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje
si právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z.
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Objednávateľ požaduje výkonovú záruku zmluvného záväzku vo výške 10 % zo zmluvnej ceny za účelom riadneho plnenia
zmluvných povinností (najmä kvality a termínov plnenia). Do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy dodávateľ:
a) zloží na účet objednávateľa vedený v Štátnej pokladnici požadovanú sumu, ktorý bude oznámený úspešnému uchádzačovi
po uzavretí zmluvy alebo
b) predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka
(dodávateľa) do výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou
zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou musí
byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka...
...Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty plnenia. Banková záruka zanikne
plnením banky v rozsahu, v akom banka poskytla plnenie za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa...
...V prípade, ak dodávateľ riadne plnenie neuskutoční, uvedená finančná čiastka v plnej sume prepadne v prospech
objednávateľa. V prípade riadneho plnenia zmluvných povinností dodávateľom je objednávateľ povinný do 5 pracovných dní
po splnení zmluvy vrátiť dodávateľovi na jeho účet výkonovú záruku v plnej výške.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica:

Hraničná 12

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.05.2019 08:00:00 - 11.06.2019 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , 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: 126 140,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 151 369,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.
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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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.05.2019 08:08:06
Objednávateľ:
Pôdohospodárska platobná agentúra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KASON, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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