Kúpna zmluva č. Z201917277_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

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
30844789
2020815654
SK2020815654
+421257871226

Dodávateľ:
Obchodné meno:

DATALAN, a.s.

Sídlo:

Krasovského 14, 85101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35810734

DIČ:

2020259175

IČ DPH:

SK2020259175

Číslo účtu:

IBAN: SK8711000000002627106780

Telefón:

+421 2 50 25 71 01

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Rozšírenie kapacity virtuálnych páskových knižníc

Kľúčové slová:

hardvér

CPV:

48710000-8 - Softvérový balík na zálohovanie a obnovu; 48000000-8 - Softvérové balíky a
informačné systémy; 48800000-6 - Informačné systémy a servery

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Rozšírenie kapacity virtuálnych páskových knižníc

Funkcia
Dodanie komponentov pre virtuálne páskové knižnice
Technické vlastnosti

Jednotka

1. HPE StoreOnce 5100 48 TB RAW,HW install Service

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

BB916A, HPE StoreOnce 5100 48TB Capacity Upgrade
Kit

2

BB945A, HPE StoreOnce 5100 48TB Upgrade Kit LTU

2

HA113A1,HPE Installation SVC

1

HA113A1

2

2.3

5KK,HPE StoreOnce Basic Installation SVC

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne
2

1. Dodávateľ je povinný v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť písomne v listinnej podobe
objednávateľovi rozpis jednotlivých položiek predmetu zákazky s uvedením jednotkových cien, ktorý bude v súlade s funkčnou
a technickou špecifikáciou predmetu zákazky.
2. Dodávateľ je povinný určiť celkovú cenu za predmet zákazky tak, aby zahŕňala všetky a akékoľvek náklady spojené s
plnením zmluvy najmä dopravu do miest plnenia, inštaláciu v miestach plnenia, odstraňovanie chýb počas záručnej doby.
3. Miestami plnenia sú: budova ústredia objednávateľa, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, budova záložného
technologického pracoviska, Tomášikova 28/a, 821 01 Bratislava. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť niektorú z adries
miesta plnenia v rámci mesta Bratislavy, s nahlásením predmetnej zmeny dodávateľovi najneskôr 14 dní vopred.
4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky do miesta plnenia, vrátane zrealizovania inštalácie v mieste plnenia,
najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
5. Dodávateľ sa zaväzuje všetky dodávané komponenty, ktoré tvoria predmet zákazky, dodať nové, nerepasované a zabalené
v originálnom balení.
6. Dodávateľ vyhlasuje, že je autorizovaným obchodným partnerom spoločnosti Hewlett Packard Enterprise (ďalej len
„spoločnosť HPE“) minimálne na úrovni Silver Partner. Uvedené partnerstvo dodávateľa musí byť dohľadateľné na webovom
sídle spoločnosti HPE počas trvania zmluvy.
7. Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky komponenty, ktoré tvoria predmet zákazky, sú originálne produkty spoločnosti HPE,
dodané cez autorizovaný distribučný kanál a sú určené pre použitie v Slovenskej republike, prípadne v regióne, ktorého je
Slovenská republika súčasťou.
8. Objednávateľ požaduje, aby všetky komponenty, ktoré tvoria predmet zákazky, boli spôsobilé na poskytovanie servisnej
podpory od výrobcu, spoločnosti HPE. Objednávateľ má so spoločnosťou HPE uzatvorenú zmluvu pre poskytovanie servisnej
podpory na zariadenia, ku ktorým sú dodávané komponenty zakupované. V prípade, ak spoločnosť HPE odmietne poskytnúť
servisnú podporu dodaným komponentom, ktoré tvoria predmet tejto zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo okamžite
odstúpiť od tejto zmluvy.
9.Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za celý predmet zákazky naraz, najneskôr do 14 dní odo dňa preukázateľného
dodania predmetu zákazky bez vád a nedorobkov. Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľ a v prospech dodávateľa.
10.Dodávateľ, ktorý uvedie na faktúre daň, sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči
správcovi dane a následného núteného ručenia objednávateľom za túto DPH, sa dodávateľ zaväzuje z titulu náhrady škody
uhradiť objednávateľovi túto DPH v plnej výške do 10 dní od doručenia jej vyúčtovania dodávateľovi.
11.Porušenie povinností dodávateľa uvedených v bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 7 a/alebo 10 týchto osobitných požiadavkách na
plnenie, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany dodávateľa a je a dôvodom na okamžité odstúpenie
objednávateľa od tejto zmluvy.
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 I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Imricha Karvaša 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
17.06.2019 09:00:00 - 16.07.2019 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

2,0000
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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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 63 900,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 76 680,00 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.

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 13.06.2019 08:38:01
Objednávateľ:
Národná banka Slovenska
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
DATALAN, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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