
Rámcová dohoda č. 243/2019
uzatvorená v súlade s ustanovením 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v znení neskoršícb predpisov
(ďalej len ‚..zákon o verejnom obstarávaní“)

a podľa ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonuíka v znení
neskorších predpisov

óánok L
Zmluvné strany

1. Kupujúci:
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky

Sídlo: GrĎsslingová S, 811 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Grösslingová 5, P. O. Box 812 95, 812 95 Bratislava
Statutány zástupca: JUDr. Róbert Ružička, PhD., generálny riaditeľ

Ičo; 00156906
Bankové spojenie: štátna poldadnica
Císlo účtu/JEAN: SKI9 8180 0000 0070 0039 2448

(ďalej len ‚kupujúcř‘)

2. Predávajúci:
Názov: alfa BASE spol. s r. o.
Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Vladimír Karaba, konateľ
ICO: 31342027
DIČ; 2020345371
Baitové spojenie: Tatra banka, a.s.
Císlo účtu/ mAN: SK84 1100 0000 0026 2725 0491

Zapísaný v Obchodnom registd Okresného súdu Bratislava L
oddiel: Sro, Vložka číslo: 4323/B

(ďalej len „predávajúcř‘)

(kupujúci a predávajúci spolu len ako „zniluvné strany“ alebo „zmluvná strana“)

Článok H.
Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom rámeovej dohody je dodaiúe osobných počítačov vrátane zabezpečenia dopravy

na miesto dodania. vyloženia na mieste dodania (ďalej len „tovar“).

2. Predávajúci sa zaväzuje na základe písomriej objednávky kupujúceho doručenej

prostrednfctvom e-mailu (ďalej len „objednávka“) dodať tovar do miesta dodania.

3. Kupujúci sa zaväzuje za objednaný tovar zaplatif predávajúcemu zmluvnú cenu podľa

článku VI. tejto rámcovej dohody. -
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Článok m.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Všetky dokumenty súvisiace s touto rámcovou dohodou, ato najmä objednávky, faktůry
a pod. musia byt‘ vypracované v slovenskom jazyku a musia obsahovať všetky dohodnuté
a všeobecne závänými právnymi predpismi vyžadované údaje.

2. Dodaný tovar musí predávajúci dodať do miesta dodania bez vád, ako originál,
v najvyššej kvalitc, v bezchybnom stave, v objednanom množstve a v nepoškodenom obale.

3. Dodaný tovar alebo jeho časf móže kupujůci odmiemuť prevziať, ak zistí preukázateľné
zjavné vady dodaného tovaru, rozdiel v množstve dodaného tovaru a zámenu tovaru
v porovnaní s objednávkou kupujúceho alebo aj v piípade poškodenia obalu.

Článok W.
Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu

1. Predávajúci poskyhe lcupujúcemu trojročnú záruku na dodaný tovar. Záručná doba začina
plynúť dňom riadneho prevzatia dodaného tovaru kupujúcim vymačenom na dodacom liste
a podpisom dodacicho listu kupujúcim.

2. Kupujúci je povhmý vady písomne oznámit‘ predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich
zistení, najneskůr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade, že predávajúci vybaví
reldamáciu výmenou reklamovaného tovaru za nový tovar alebo jeho časti, záručná doba
začne plynúf znova od prevzatia nového tovaru alebo jeho časti. V prípade, že predávajúci
rek]amáciu vybaví opravou vadného tovaru, záručná doba neplynie v čase od uplatnenia
reklamácie až do doby odovzdanía a prevzatia opraveného vadného tovaru.

3. Oviámenie o vadách musí obsahovať najmä

a) označenie a číslo rámcovej dohody,

b) názov, omačerúe a typ reklamovaného tovaru,

c) popis vady,

d) číslo dodacieho listu.

4. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady a nedostatky uplahiené reklamáciou bezplatne, na
vlastné náklady do 10 pracovných dni od jej uplamenia, t.j. od doručenia omámenia
o vadách. V prípade nedodržania tejto lehoty je kupujúci oprávnený odstúpiť od písomnej
objednávky podľa tejto rámcovej dohody v časti týkajúcej sa dodávky vadného tovaru.

5. Uplatnením nárokov vyplývajúcich z poskytnutého vadného plnenia v zmysle tohto článku
rámcovej dohody ale je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody.

6. V ostatiých prípadoch, neupravených touto dohodou, sa budú zmluvné strany ňadif
ustanoveniami 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upmvujú nároky
zo zodpovednosti za vady tovaru.

ČlánokV.
Miesto dodania a množstvo tovaru

I. Predávajúci je povinný dodáť tovar kupujůcemu v množstve a v požadovanej kvalite podľa
pňlohy Č. I k rámcovej dohode — Speciňkácia predmetu zákazky a do miesta dodania
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uvedeného v písomnej objednávke. Miestom dodania tovaru je Grösslingová 5, 811 09
Bratislava, ak sa zmluvné strany nedohodnů inak.

2. Celkové predpokladané množstvo tovaru počas doby platnosti rámcovej dohody je uvedené
v prílohe Č. 1 rámcovej dohody.

3. Kupujúci si vyhradzuje právo neobjednat‘ celkové predpokladané množstvo tovaru uvedené
v prílohe Č. 1 rámcovej dohody, pňčom sa zaväzuje objednať tovar v mbimálnom počte 13
kusov.

Článok VI.
Zmluvná cena a špecifikácia tovaru

Špeciňkácia a zmluvná cena tovaru sú uvedené v prílohe č.1 tejto rámcovej dohody.

2. Predávajúcije povimiý počas celej doby platnosti rámcovej dohody dodávať výluČne tovar,
ktorý spMa charakteristiky špecihkované v prllohe Č. 1 tejto rámcovej dohody a výlučne za
cenu uvedenú v prílohe Č. 1 tejto rámcovej dohody.

3. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dodanie tovaru v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z.
o cenách v mení neskorších predpisov a vyb]áške Ministerstva Ilnancii SR Č. 87/l 996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v
mení neskorších predpisov, v celkovej výške 10 494,00 EUR bez DPH (slovům: desat‘úsíc
štyristodeväťdesiatštyri eur). V prípade, že predávajúci je piatcom DPH, tovary budú
fakturované s príslušnou sadibou DPH v zmysle platných právnyeh predpisov Slovenskej
republiky.

Článok VII.
Platobné podmienky a fakturácia

Cena za dódaný tovar, ktorá zahtňa všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajůceho
vynaložené v súvislosd s dodávkou tovaru, najmä náklady za tovar, dovozné dá, dopravu
na miesto dodania, náklady na obalovú techniku, balenie, sů stanovené:

a) na základe ponuky predávajúceho ako uchádzača, ktorá bola vyhodnotená ako
úspešná v postupe verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou,
horů realizoval kupujúci,

b) podľa zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpísov, vyhlášky Ministerstva financi! SR Č. 87/l996Z. z., horou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v meni
neskorších predpisov,

c) podľa zákona č. 222i2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

2. Faktůra, horů vystaví predávajúci až po dodaní tovaru špeciňkovaného v objednávke
kupujúceho v nuysle tejto rámcovej dohody, musí obsahovať náležitosti podľa zákona
o DPH, ako aj všetky náležitosti a prílohy uvedené v tejto rámcovej dohode. Faktúru
vystaví predávajúci najneskůr do 30 dni po tom, čo kupujůci skutočne prevzal všetok
objednaný tovar na základe objednávky a zároveň kupujúci ůpbosf a správnosť dodania
objednaného tovaru potvrdil na dodacom liste v sůlade s touto rámcovou dohodou.

3. Cenu za dodaný tovar uhradí kupuj úci na základe fahúry, a to v lehote splatnosti faktůiy,
ktorá je 30 dní odo dňa doruČenia faktůry kupujúcemu. Ak faktúra nebude obsahovať
všetky náležitosti podl‘a zákona o DPH a faktúra a/alebo jej prílohy nebudú obsahovať
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všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci móže takůto faktům vrátit‘ predávajúcemu
s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takomto prípade je
predávajúci povinný vystavit‘ kupujúcemu novú faktúru, ldorá bude obsahovat‘ všetky
náležitosti vyplývajúce zo zákona o DPH a tejto rámcovej dohody a kupujúcemu začne
plynúf nová lehota splatnosti dňom ňadneho doručenia opravenej faktúry obsahujúcej
všetky náležitosti a prílohy.

4. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným prikazom. V prípade, ak nastane omeškanie
platby faktúry z dóvodov na strane Státnej pokladnice, nie je kupujúci po tito dobu
v omeškaní so zaplatením čiastok uvedených v tejto faktúre.

5. Za úhradu sa považuje deň, v ktorom bude cena za dodaný tovar odpísaná z účtu
kupujúceho. V prípade, že splatnost‘ ceny za dodaný tovar pňpadne na deň pracovného
voľna alebo pracovnébo pokoja, bude sa za deň splatnosti považovat‘ najbližší nasledujúci
pracovný deň.

6. Počas doby trvania rámcovej dohody sa predávajúci zavAzuje, že bude fakturovat‘ len ceny,
ktoré sů uvedené v prílohe č. 1 k tejto rámcovej dohodo. Ziadne mé poplatky, či náklady
predávajúci fakturovat‘ nebude.

7. Zálohové platby ani preddavky sa neposkymjú. Kúpna cena je splatná na základe
samostatne vystavených faktúr za čiastkové pbenie, ktoré sa predávajúci zavAzuje vystavit‘
a doručit‘ kupujúcemu po čiastkovom dodaní tovaru.

Článok VIII.
Cas plnenia a dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodat‘ tovar špeciEkovaný v objednávke kupujúceho do miesta
dodania uvedeného v objednávke v lehote do 14 kalendámych dni odo dňa domčenia
písomnej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Predávajúci sa zavAzuje kupujúcemu
omámit‘ termín uskutočnenia dodávky tovaru do miesta dodania najneskór jeden (1)
pracovný deň pred doručením tovaru.

2. V pňpade, že predávajúci neomámí termín dodávky, kupujúci nie je povinný prevziaf
dodávku v deň dowčenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. Náklady spojené
s odmiemutím prevzatia neoznámenej dodávky tovaru ajej opAtovným doručením máša
predávajúci.

3. Po dodaní tovaru kupujúci potvrdí prevzatic tovaru podpfsaním dodacieho listu. Dodací list
a objednávka powrdená predávajúcim sú podkladom pre vystavenie faktúry.

ČlánokiX.
Výhrada vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho diiom dodania a prevzatia
tovaru kupujúcim.

Článok X.
Sankcie

Akje predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa článku VIJI. ods. I rámcovej dohody
má kupujúci právo uplatníť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny
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nedodaného tovaru špeciiikovaného v konkrétnej obj ednávke za každý aj začatý deň
omeškania.

2. V prípade omeškania kupujůceho s úhradou faktúiy za dodanie tovaru je predávajúci
povinný zaplatit‘ predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
aj začatý deň omeškania.

3. Týmto článkom ide sú dotknuté nároky nnluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne
zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto dohody druhou zmluvnou
stranou.

Článok M.
Platnost‘ rámcovcj dohody

Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, ato do 31.12.2019 alebo do vyčerpasda
f5nančného limitu 10 494,00 EUR bez DPH podl‘a toho, ktorá skutočnost‘ nastane skór.

2. Rámcová dohoduje možné ukončit‘

a) uplynutím času, na ktorý bola dojednaná,

b) vyčerpaním Enančného limitu,

c) odstúpením od mduvy v súlade s ustanoveniami tejto dohody,

d) písonmou dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode;

e) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dbvodu,

s 2- mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynůf prvým dňom
kalendámeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pisomná výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.

3. V piípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca zmluvná strana oprávnená
od zmluvy odstúpit‘, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu
o tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.

4. Za podstatné pomšenie zmluvy sa považuje najmä:

4.1 ak je predávajúci v omeškaní s dodávkou tovaru v nnysle článku VIII. ods. I
tejto dohody o viac ako 10 pracowých dni,

3.2 ak predávajúci nedodržal termín na odstránenie vady o viac ako 14 kalendámych dní,

3.3 ak kupujáci neuhradí ňadne vystavenú a preukázateľne doručená faktáru ani do 30
kalendámych dní po jej splatnosti.

5. Oznámenie o odstúpení od tejto dohody musí byť podpísané štatutámym orgánom
odstupujúcej zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom jeho preukázateľného domčenia
druhej zmluvnej strane na adresu na doručovanie v sávislošú s touto vnluvou.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončením rámcovej dohody sa táto rámcová dohoda neruší
od začiatku, ale zaniká ku dňu účinnosti odstúpenia od tejto rámcovej dohody.

7. Zmluvné strany sú povinné vyrovnat‘ si navzájom svoje záväzky ku dňu nadobudnuúa
účinnosti ukončenia rámcovej dohody, t. j. kupujúci je povinný uhradit‘ predávajúcemu
za ňadne dodaný tovar do tohto dňa. V tomto prípade však nezanikajú práva a povinnosti,
z ktoiých je zrejmé, že majú trvat‘ aj po ukončení tejto miluvy, napr.: nároky z vád, nárok
na náhradu škody vznilmutej porušením tejto zmluvy alebo nárok na zaplatenie zmiuvnej
pokuty podľa tejto zmluvy.
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8. Zmluvné strany sa dohodU, že ůčinky domčenia výpovede, ako aj odstúpenia od rámcovej

dohody nastávaj ú tiež dňom vráterúa nedoručenej zásieflcy odosielateľovi alebo dňom

odmietnutia prijatia zásieflcy obsahujúcej výpoveď alebo odstúpenie od rámcovej dohody

adresátom.

Článok XII.
Doničovanie

Pokiaľ nie je v tejto rámcovej dohode uvedené muk akékoľvek písomnosti, a mé úkony

uskutočnené zmluvnými stranami v sůvislosti s touto rámcovou dohodou ajej predmetom

musia byt‘ vyhotovené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strane

uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody aia]ebo na má adresu, ktorú oznámila táto

zmluvná strany druhej zmluvnej strane ako adresu pre doručovanie písonmosti. V prípade,

že zmluvná strana neomámila druhej zmluvnej strane hiú adresu na domčovanie, považuje

sa za adresu doručovania adresa uvedená v záhlaví tejto rámcovej dohody. Všetky

písomnosti doručované na záldade tejto rámcovej dohody alebo v súvislosti s touto

rámcovou dohodou, ak nie je v tejto rámcovej dohode uvedené muk, budú doručované

prostrednictvom elektronickej schránky alebo ako doporučené zásielky alebo doporučené

zásielky s doručenkou.

2. V prípade osobného domčovania sa písomnosť považuje za doručená odovzdaním

pisomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za táto nnluvnú stranu a podpisom takej

osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti alebo opatrením prezenčnej

pečiatky podateľne na doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomností

takou osobou.

Článok Mil.
Záverečné ustanovenia

Táto rámcová dohoda nadobúda plahiosf dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami

a účinnost‘ dňom nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade

s ustanovením 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v mení neskorších

predpisov, vedenom Uradom vlády SR. Zmluvné strany berů na vedomie, že táto zmluva

je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanoveaia 5a zákona č. 211/2000

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zverejnenie tejto zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za obrozenie

obchodného taj omstva.

2. Túto rámcová dohodu je možné meniť alebo dopÍňať iba písomnými a očíslovanými

dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch nnluvných strán v súlade

s ustanovením 18 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávaf mlčanlivosť v miysle Nariadenie Európskeho

parlamentu a Rady (FC)) Č. 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných

údajov a o vofnom pohybe takýchto ůdajov a ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o všetkých osobných

údajoch, s ktoiými prHu do styku v súvislosti s pbením tejto dohody. Povinnost‘ zachovaf

mlčanlivosť trvá aj po záiúku zmluvného vzťahu, ktoráje predmetom tejto dohody.

4. Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnost‘

originálu, pňčom tri rovnopisy obdrží kupujúci a dva rovnopisy obdrží predávajúci.

5. Práva a povinnosti zmluvných sbt, ktoré nie sú upravené v tejto rámcovej dohode sa nadia

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväných

právnych predpisov platných na území SR.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto rámcová dohodu pred jej podpisaním prečitali, jej
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Ing. Vladimír Karaba
konateľ

zneniu porozumeli, že rámcovú dohodu uzawárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej
a zrozumiteľnej vóle, že nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, mu za zvlášť
nevýhodných podmienok ana znak súhlasu sjej obsahomju vlastnoručne podpisujú.

7. Neoddeliteľnou sůčasfou tejto rámcovej dohody sú:

a) príloha Č. 1 — Špeciňkácia predmetu zákazky,
b) príloha Č. 2— Cenník

Za predávajůceho:

V Bratislave, dňa:

Za kupujúceho:

V Bratislave, dňw

JUDr. Róbert Ružička, PhD.
generálny riaditeľ
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Príloha Č. I k Rámcovej dohade Č. 243/2019

Šyecifikáeia predmetu zákazkv

PredpoMadané množstvo

P. Č. Núzov Počet kusov

1
Osobný počítač v prevedeni „Au iii Cne“ wátane

18
klávesnice a myšky

Minimálne požiadavky na predmet zákazky

Intel Core i3-X100T (6M cache, up to
1. procesor 3.1 0Hz), PassmarkCPU Benchmark

7400
2. pevný disk HDD 1000GB 7200rp

3. operačná pamäf 4GB DDR4 2666 MHz (2 sloty/l
obsadeny)

4. operačný systém Windows 10 Pro 64-bit
5. konektivita Wi-Fi, Bluetooth

min. 1(vstavanú sieťová karta na
6. sieťová karta matičnej doske, 1O/100/l000Mb/s

Gigabit Ethernet)
Min. 1 x USB2.0/ 4xUSB3.1! HDMI/
DP! LAN (RJ45)/ analógový audio

7. porty, sloty, výbava
vstup! výstup! čítačka SD karieti
webkamerai integrované reproduktory

8. grafická karta Intel* UHD Graphics 630 (vstavaná)

9. optické zariadenie DVD - RW

slovenská ldávesnica s numerickou
10. príslušenstvo časťou, optická myš so scroll

kolieskom

11. obrazovka Full I-D (1920 x 1080) IPS 23,8“

12. záruka 3 roky
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