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KÚPNA ZMLUVA č. SK-2020-Z145 
uzavretá pod ľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zmluva“) 
 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
Predávajúcim: AUTOCONT s.r.o.  
 
Sídlo: Krasovského 14 851 01 Bratislava 
Štatutárny orgán: Mario Háronik – konateľ 
IČO: 36396222 
DIČ: 2020105428 
IČ DPH: SK2020105428 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:  
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 130357/B 
Kontaktná osoba: Alena Slaná 
Tel. kontakt:  
E-mail:  
(ďalej aj „Predávajúci“) 
 
a 
 
Kupujúcim: Slovenská agentúra životného prostredia 
 
Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán: RNDr. Tomáš Orfánus, PhD. – generálny riaditeľ 
IČO: 00626031 
DIČ: 2021125821 
IČ DPH: SK2021125821 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT:  
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lieskovská 
Tel. kontakt:  
E-mail:  
 
(ďalej aj „Kupujúci“) 
 
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo osobitne „Zmluvná strana“). 
 
za týchto podmienok: 
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ČLÁNOK 1  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá tovar, určený v Prílohe č. 1 Zmluvy 
a zároveň že k tomuto tovaru prevedie na Kupujúceho vlastnícke právo, a to za 
zaplatenú kúpnu cenu, uvedenú v čl. 5 Zmluvy. 

1.2 Kupujúci sa zaväzuje, že tovar, určený v Prílohe č. 1 Zmluvy, prevezme od 
Predávajúceho a že Predávajúcemu zaplatí kúpnu cenu, uvedenú v čl. 5 Zmluvy. 

1.3 Účelom Zmluvy je stanoviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii 
predmetu Zmluvy. 

1.4 Predávajúci nie je oprávnený splniť svoj záväzok z tejto zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľov. 

ČLÁNOK 2  PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy je dodávka 4 (slovom: štyroch) kusov notebookov obchodnej 
značky: DELL, obchodné označenie výrobku: Latitude 5501 BTO Configuration, 
bližšie špecifikovaných v Prílohe č.1 Zmluvy (ďalej aj len „Predmet Zmluvy“). 

2.2 Predmet Zmluvy je nový, nikým nepoužívaný, nepoškodený, originálne zabalený 
priamo od výrobcu, dodávaný spolu so všetkými informáciami o výrobku. 

ČLÁNOK 3  ČAS PLNENIA 

3.1 Predmet Zmluvy bude Predávajúcim dodaný Kupujúcemu do 30 dní od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy. 

3.2 Kupujúci sa zaväzuje, že riadne dodaný Predmet Zmluvy podľa čl. 2 Zmluvy 
prevezme na základe splnenia podmienok stanovených Zmluvou a zaplatí za jeho 
dodanie dohodnutú cenu podľa čl. 5 Zmluvy. 

ČLÁNOK 4  PODMIENKY PREBERANIA 

4.1 Prebratie Predmetu zmluvy podľa čl. 2 sa uskutoční jeho dodávkou na adresu 
Kupujúceho, uvedenú v záhlaví Zmluvy, na základe podpísania jednotlivých 
Preberacích protokolov, príp. Dodacích listov. 

4.2 Zodpovedaným za prevzatie tovaru a akceptáciu Protokolu v zmysle bodu 4.1 Zmluvy 
za Kupujúceho je Ing. Zuzana Lieskovská. 

4.3 Kupujúci sa zaväzuje, že pre riadne splnenie záväzkov Predávajúceho zo Zmluvy 
poskytne Predávajúcemu bezodplatne potrebnú súčinnosť. 

4.4 Predávajúci nebude v omeškaní, ak jeho záväzok podľa Zmluvy nemohol byť riadne 
a včas splnený pre to, že Kupujúci mu, z akéhokoľvek dôvodu, riadne a včas 
neposkytol súčinnosť, povinnú podľa Zmluvy. Lehoty pre plnenia predávajúceho sa 
predĺžia o dobu trvania neposkytnutia súčinnosti. 

ČLÁNOK 5  CENA 

5.1 Ceny za Predmet Zmluvy podľa čl. 2. sú stanovené dohodou podľa zákona č.18/1996 
Z.z. o cenách v platnom znení. 
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5.2 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej kúpnej cene za Predmet Zmluvy vo výške  
4.756,00 € (slovom: štyritisícsedemstopäťdesiatšesť EUR) bez DPH (ďalej len „Kúpna 
cena“). 

5.3 Ku Kúpnej cene, uvedenej v bode 5.2 Zmluvy, bude fakturovaná DPH v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

5.4 V Kúpnej cene sú zahrnuté aj náklady spojené s dopravou Predmetu Zmluvy na 
miesto dodania Kupujúcemu, určené v Zmluve. 

ČLÁNOK 6  FAKTURÁCIA A SPÔSOB ÚHRADY 

6.1 Fakturácia za Predmet Zmluvy podľa čl. 2 sa uskutoční na základe podpísaných 
Preberacích protokolov, príp. Dodacích listov. 

6.2 Predávajúci je povinný vystaviť predmetné faktúry najneskôr do 14 kalendárnych dní 
od protokolárneho prevzatia v zmysle bodu 6.1 tohto článku. 

6.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 
222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení. Predávajúci je zároveň povinný vo faktúre 
uviesť poznámku, že Predmet Zmluvy/predmet plnenia je financovaný z Programu 
LIFE, na základe Partnerskej dohody č. 10/2020/3.4 v súvislosti s realizáciou projektu 
„Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK /000010)“ 

6.4 Splatnosť všetkých faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia 
Predávajúcim a riadneho doručenia Kupujúcemu. 

6.5 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu Zmluvy až úplným zaplatením ceny 
podľa čl. 5 Zmluvy. Zaplatením sa rozumie pripísanie úhrady na účet Predávajúceho. 

Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy neexistujú dôvody, na základe 
ktorých by kupujúci mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle § 69 ods. 14 v nadväznosti 
na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov za daňovú povinnosť predávajúceho vzniknutú z DPH, ktorú Predávajúci 
Kupujúcemu fakturoval podľa Zmluvy. Predávajúci vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH 
podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň 
odvedie miestne príslušnému daňovému úradu do určenej lehoty splatnosti. 
Predávajúci vyhlasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k 
predmetu plnenia podľa Zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú 
výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť. 

6.6 Predávajúci je povinný Kupujúcemu doručiť faktúru v písomnej forme prostredníctvom 
poštovej služby na adresu sídla Kupujúceho uvedenú v záhlaví Zmluvy, a to v troch 
originál vyhotoveniach. Predávajúci má zároveň právo doručiť faktúru Kupujúcemu aj 
v elektronickej forme na emailovú adresu Kupujúceho:  efaktury@sazp.sk. V prípade, 
ak doručená faktúra v zmysle predchádzajúcej vety, bude podpísaná zaručeným 
elektronickým podpisom, bude tento dokument považovaný za originál a jeho 
doručením Kupujúcemu začína plynúť lehota splatnosti. V prípade ak faktúra 
doručená na mailovú adresu v zmysle predchádzajúcej vety nebude podpísaná 
zaručeným elektronickým podpisom, bude sa za moment doručenia faktúry považovať 
až jej doručenie poštovou službou na adresu sídla Kupujúceho. 
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ČLÁNOK 7  ZÁRUKA, ZODPOVEDNOS Ť ZA VADY A OSTATNÉ VYHLÁSENIA 

7.1 Predávajúci poskytuje záruku na Predmet Zmluvy 36 mesiacov. 

7.2 Záručná doba začína plynúť protokolárnym prevzatím Predmetu Zmluvy Kupujúcim. 
Kupujúci podpisom Preberacích protokolov, resp. Dodacích listov potvrdzuje, že 
prevzal Predmet Zmluvy v súlade s čl. 2 Zmluvy a že je bez zjavných vád. Ak je 
Predmet Zmluvy zložený z viacerých častí, záručná doba každej jednotlivej časti 
Predmetu Zmluvy začína plynúť samostatne od okamihu jej prevzatia a vzťahuje sa 
na chyby vzniknuté v čase trvania záruky. 

7.3 Záruka sa nevzťahuje na prípady, ak: 

• Kupujúci použije na servisné služby súvisiace s Predmetom Zmluvy inú právnickú 
alebo fyzickú osobu bez písomného súhlasu Predávajúceho a na základe tejto 
servisnej služby bude vykonaná neodborná oprava. 

• K vade prišlo neodborným alebo neoprávneným zásahom na Predmete Zmluvy, 
nedbanlivosťou alebo mechanickým poškodením zo strany Kupujúceho. 

• Predmet Zmluvy bol používaný v rozpore s užívateľskou príručkou. 

• Na Predmet Zmluvy pôsobili nevhodné podmienky (prašnosť, vlhkosť, chemické 
pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.). 

• Vada bola vyvolaná nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou Predmetu Zmluvy. 

• Za vadu sa nepovažuje bežné opotrebenie Predmetu Zmluvy, alebo zmena 
parametrov Predmetu Zmluvy Kupujúcim počas trvania záručnej lehoty, ktoré sa 
vplyvom fyzikálno-chemických procesov na použitých materiáloch predpokladajú. 

7.4 Ďalšie vzťahy zmluvných strán, týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov 
z nich vyplývajúcich, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

7.5 Predávajúci je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. 

7.6 V prípade, ak sa Predávajúci zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej 
len „register “) v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa, 
že bude v registri zapísaný aspoň počas doby trvania Zmluvy. Predávajúci sa zároveň 
zaväzuje zapísať sa do registra aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, 
pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, ktorá zápis Predávajúceho do registra, v zmysle 
zákona o registri partnerov verejného sektora, vyžaduje. 

7.7 Predávajúci prehlasuje, že neporušuje ani v minulosti neporušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania v zmysle ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci “). V prípade, ak sa toto 
prehlásenie ukáže ako nepravdivé, oprávňuje toto Kupujúceho k odstúpeniu od 
Zmluvy. 

7.8 Zmluvná strana, ktorá preukázateľne poruší svoju povinnosť, vyplývajúcu zo Zmluvy, 
je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane. Náhrada škody sa 
riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

7.9 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej Zmluvnej strany 
náhradu škody v celom rozsahu. 
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7.10 Predávajúci je povinný počas realizácie Zmluvy riadiť svoje činnosti tak, aby nedošlo k 
poškodeniu majetku Kupujúceho, ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb, 
nachádzajúceho sa v mieste plnenia Zmluvy. Za preukázateľne zavinenú škodu pri 
plnení Zmluvy zodpovedá Predávajúci v plnom rozsahu. Škody, ktoré zaviní 
Predávajúci na majetku Kupujúceho alebo na majetku tretích osôb, je povinný 
Predávajúci odstrániť na svoje náklady v primeraných termínoch. 

ČLÁNOK 8  SANKCIE  

8.1 Kupujúci je oprávnený v prípade omeškania Predávajúceho s dodaním tovaru 
požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z Kúpnej 
ceny bez DPH za príslušnú meškajúcu časť plnenia, za každý čo i len začatý deň 
omeškania. 

8.2 V prípade omeškania platby Kupujúceho má Predávajúci právo fakturovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,025% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

8.3 V prípade, že bude Kupujúci aj po písomnej výzve na plnenie od Predávajúceho 
v omeškaní s platbami viac ako 30 dní, je Predávajúci oslobodený od plnenia svojich 
povinností do momentu vyrovnania všetkých splatných záväzkov Kupujúceho. Takéto 
konanie Predávajúceho sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností a nemôže 
viesť k omeškaniu Predávajúceho. 

ČLÁNOK 9  OKOLNOSTI VYLU ČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ – VYŠŠIA MOC 

9.1 Zmluvné strany, ako účastníci záväzkového vzťahu, nezodpovedajú za porušenie a 
omeškanie svojich záväzkov, a to v zmysle ustanovenia § 374 a nasl. Obchodného 
zákonníka, spôsobené tzv. vyššou mocou, t.j. okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od 
vôle Zmluvných strán a bránia im v splnení povinností, pričom nemožno rozumne 
predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala („Okolnosti vylučujúce zodpovednosť“). 

9.2 Na základe dohody Zmluvných strán, sa za Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, 
považuje i prijatie takých opatrení štátu z dôvodu zabránenia šírenia epidémií alebo 
iných okolností ohrozujúcich obyvateľstvo, ktoré bránia v splnení povinností 
Zmluvných strán, pričom nemožno rozumne očakávať, že by Zmluvná strana tuto 
prekážku prekonala, a to i v prípade, ak Zmluvná strana, vzhľadom na okolnosti, 
mohla alebo mala ukladanie takýchto opatrení štátom predvídať alebo očakávať. 

9.3 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez 
zbytočného odkladu na vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť brániacich  
riadnemu plneniu Zmluvy. V prípade omeškania s plnením záväzku spôsobeného 
Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť platí, že Zmluvná strana nie je v omeškaní 
po dobu trvania takýchto prekážok. 

 

ČLÁNOK 10  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, DORUČOVANIE, AUDIT A ML ČANLIVOSŤ 

10.1 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípadoch ustanovených 
v Obchodnom zákonníku (zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení). 

10.2 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie 
od Zmluvy nemá vplyv na nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
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10.3 Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody, vzniknuté 
porušením Zmluvy v zmysle ust. § 470 ods. 2. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

10.4 Všetky písomnosti, týkajúce sa právnych vzťahov, založených medzi Zmluvnými 
stranami Zmluvou, sa doručujú: 

- poštou, 

- treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 

- osobne. 

10.5 Písomnosti, týkajúce sa právnych vzťahov, založených medzi Zmluvnými stranami 
Zmluvou, sa doručujú doporučene na adresu Zmluvnej strany, uvedenú v  Zmluve. 
Každá Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu 
svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do desiatich (10) dní odo dňa 
zmeny sídla. 

10.6 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, považuje 
sa písomnosť okamihom jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa 
adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú 
v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. 

10.7 Písomnosť doručovaná osobne sa považuje za doručenú dňom, kedy Zmluvná strana 
zásielku prevzala alebo dňom, kedy odmietla písomnosť prevziať. 

10.8 Predávajúci berie na vedomie, že Predmet Zmluvy  je financovaný z programu LIFE, 
na základe Partnerskej dohody č. 10/2020/3.4 v súvislosti s realizáciou projektu 
„Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK /000010)“. Predávajúci je v prípade 
požiadavky Európskej únie, ňou splnomocnených osôb a iných oprávnených 
subjektov, povinný poskytnúť im potrebnú  súčinnosť s výkonom prípadného auditu, 
kontroly, realizovaného zo strany týchto subjektov, a to až do skončenia účinnosti 
Partnerskej dohody č. 10/2020/3.4..  

10.9 Predávajúci vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré počas plnenia Zmluvy získa, a 
ktoré nie sú verejne dostupné, budú použité výhradne pre potreby plnenia  Zmluvy a 
považujú sa za dôverné v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. Predávajúci je 
povinný dodržiavať pred treťou stranou povinnosť mlčanlivosti o všetkých 
skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa v súvislosti s plnením zmluvy dozvedel. 
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti 
je považované za podstatné porušenie zmluvy. 

 

 

ČLÁNOK 11  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

11.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 
so Zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy. 

11.2 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

11.3 Akákoľvek zmena Zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných 
písomných dodatkov k nej, ak nie je v Zmluve uvedené inak. 
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11.4 Zmluvné vzťahy, neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení) a súvisiacimi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 

11.5 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy prestanú byť aktuálne, neznamená to, že by celá 
Zmluva strácala platnosť. V takomto prípade sa Zmluvné strany dohodli, že nájdu 
formulácie a znenie čo najviac podobné pôvodnému zámeru a nahradia ich tak, aby 
bol zachovaný účel a cieľ Zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre 
obidve Zmluvné strany. 

11.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 
1zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

11.7 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých Predávajúci obdrží 2 vyhotovenie 
a Kupujúci 3 vyhotovenia. 

ČLÁNOK 12  PRÍLOHY 

Príloha č. 1 – Špecifikácia obsahu a rozsahu a ceny Predmetu Zmluvy. 

 

V Banskej Bystrici dňa ................................. V Žiline dňa ................................. 

 

Za Kupujúceho:  Za Predávajúceho:  

 

 

 

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

RNDr. Tomáš Orfánus, PhD, generálny riaditeľ Mario Háronik, konateľ 

Slovenská agentúra životného prostredia AUTOCONT s. r.o.  
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Príloha č. 1 – Špecifikácia obsahu a rozsahu a ceny Predmetu  Zmluvy 

 

Opis predmetu zákazky a špecifikácia: 

P. 

č.  

Názov položky Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na 
technické parametre predmetu zákazky 

Technická špecifikácia (parametre výrobku) uchádzačom ponúkaného 
predmetu zákazky (vrátane uvedenia konkrétneho typu/značky výrobku 

 Výrobca/značka, 
typ/model 

 DELL Latitude 5501 BTO Configuration 

1. Notebook Výkon CPU: Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU 

Benchmark min. 7900 bodov  

RAM: min. 16 GB  

Pevný disk: typ SSD M. 2, min. 512 GB  

Display: min. 15"max. 17" , rozlíšenie min. FHD alebo 

ekvivalent, technológia IPS alebo ekvivalent, matný 

alebo antireflexný  

Počet jadier procesora:  min. 4 jadrá/8 vláken  

WEB kamera: Integrovaná, min. 720 pix s možnosťou 

zakrytia  

Porty: min. 1x USB-C konektor, min. 2x USB 3.x, RJ-45, 

audio jack, HDMI, integrovaná čítačka Smart kariet  

Bezdrôtové technológie: Bluetooth, Wifi  

Operačný systém: Windows 10 Pro alebo ekvivalent  

Klávesnica: SK alebo CZ s numerickým blokom, 

podsvietená  

Záruka: min. 3 roky NBD garantovaná výrobcom  

Výkon CPU: Intel UHD Graphics 630 with Thunderbolt 3 for Intel 9th Gen 

Core i7-9850H, skore v teste Passmark CPU Benchmark 11 445 bodov 

RAM: 16GB, 1x16GB, DDR4 Non-ECC  

Pevný disk: M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive 

Display: 15,6 "displej s FHD rozlíšením (1920x1080), AntiGlare (Matný 

displej) 

Počet jadier procesora: 6 jadier 

WEB kamera: ano, integrovná  

Porty: 1x Thunderbolt ™ 3 a DisplayPort 1.2; 3x USB 3.1 jeden s funkciou 

PowerShare; 1x Čítačka pamäťových kariet microSD; 1x Čítačka čipových 

kariet; 1x Sieťový konektor RJ45; 1x Kombinovaný konektor pre slúchadlá 

a mikrofón; 1x HDMI; 1x Vstup napájania; 1x Slot bezpečnostného zámku 

Noble Wedge 

Bezdrôtové technológie: Intel Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2x2 

+ Bluetooth 5.0 

Operačný systém: Windows 10 Pro (64Bit) Multi-Language English, Czech, 

Hungarian, Polish, Slovak 
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Hmotnosť: do max. 2,2 kg  

Iné: stereo reproduktory  

Myš: myš drôtová max. rozlíšenie min.1000 dpi, 

tlačidlo prepínania rozlíšenia, klikateľné rolovacie 

koliesko, opletený kábel  

Príslušenstvo: textilná taška s priestorom na notebook, 

vnútorná priehradka na dokumenty, vonkajšie vrecko 

na príslušenstvo, nabíjací adaptér 

Klávesnica: podsvietená SK klávesnica s numerickou časťou 

Záruka: 3 roky ProSupport Next Business Day On-Site Service - servis u 

zákazníka do druhého pracovného dňa, garantované výrobcom 

Hmotnosť: 1,88 kg 

Iné: stereo reproduktory – áno 

Myš: DELL Optical Mouse MS116 

Príslušenstvo: Taška DICOTA Eco Multi 15,6“ 

Prípadne iné: nabíjací adaptér je súčasťou balenia notebooku 

 

Názov predmetu zákazky Počet ks Cena za 1 ks bez 
DPH v EUR  

Celková cena v EUR za 
celý predmet zákazky 

(4 ks) bez DPH 

Sadzba DPH a 
výška DPH 

Celková cena v EUR za 
celý predmet zákazky 

(4 ks) s DPH 

Nákup notebookov 4 1 189,00 € 4 756,00 € 
20% 

951,20 € 
5 707,20 € 

 


