
Kúpna zmluva č. Z20231518_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Sk - technik, s.r.o.
Sídlo: Jaseňova 3223/36, 01007 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36408972
DIČ: 2020100225
IČ DPH: SK2020100225
Bankové spojenie: IBAN: SK63 1100 0000 0026 2086 4001
Telefón: 0903515063

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výpočtová technika a tlačiarne
Kľúčové slová: osobný počítač, monitor, multifunkčné zariadenie, záložný zdroj, klávesnica, myš
CPV: 30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou 

nábytku a softvérových balíkov; 30213000-5 - Osobné počítače; 30213300-8 - Stolový 
počítač; 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 30236000-2 - Rôzne počítačové 
vybavenie; 30237300-2 - Spotrebný materiál k počítačom; 30237460-1 - Počítačové 
klávesnice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Osobný počítač (Kancelárske PC)

2. Monitor 24´´

3. Monitor 27´´

4. Multifunkčné zariadenie A4 B&W

5. Záložný zdroj

6. Klávesnica + myš bezdrôtová

Položka č. 1: Osobný počítač (Kancelárske PC)

Funkcia

Osobný počítač (Kancelárske PC)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Osobný počítač (Kancelárske PC) ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Minimálne tieto a lepšie parametre (napr. DELL OptiPlex
3000 SFF (HH09C))

CPU Intel Core i5-10505

Grafická karta integrovaná

RAM 8 GB DDR4

Úložný priestor 256 GB M.2 PCle SSD

Grafický výstup HDMI a DisplayPort

Operačný systém Windows 10 Pro SK; HW kompatibilita s Windows 11

Formát skrine SFF

Bezpečnosť TPM 2.0

Záruka 3 roky On-Site Next Business Day (garantovaná výrobcom)

Príslušenstvo klávesnica + myš

Dodanie 4xTN; 4xPB; 4xPD

Položka č. 2: Monitor 24´´

Funkcia

Monitor 24´´

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Monitor 24´´ ks 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálne tieto a lepšie parametre (napr. Philips 
243V7QDAB)

Uhlopriečka 24´´

Technológia panela IPS

Povrchová úprava displeya matný

Max. rozlíšenie 1920x1080 FHD

Pomer strán 16:9

Vstup signálu VGA, HDMI

Výškovo nastaviteľný

Záruka 36 mesiacov

Energetická trieda min. E

Obsah balenia dátový kábel HDMI-HDMI 1,5 m M/M

Dodanie 3xTN; 3xPB; 2xPD

Položka č. 3: Monitor 27´´

Funkcia

Monitor 27´´

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Monitor 27´´ ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálne tieto a lepšie parametre (napr. Philips 
243V7QDAB)

Uhlopriečka 27´´

Technológia panela IPS

Povrchová úprava disleya matný

Max. rozlíšenie 1920x1080 FHD
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Pomer strán 16:9

Vstup signálu VGA, HDMI

Výškovo nastaviteľný

Záruka 36 mesiacov

Energetická trieda min. E

Obsah balenia dátový kábel HDMI-HDMI 1,5 m M/M

Dodanie 1xTN; 1xPB; 2xPD

Položka č. 4: Multifunkčné zariadenie A4 B&W

Funkcia

Multifunkčné zariadenie A4 B&W

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Multifunkčné zariadenie A4 B&W ks 9

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálne tieto a lepšie parametre (napr.HP LaserJet 
Pro MFP M428dw (W1A28A))

Technológia tlače Laserová

Rýchlosť tlače min. 38 strán za minútu

Náplne do tlačiarne podpora min. 10 000 stranových náplní

Funkcia kopírovania; obojstranná tlač ( automatický 
duplex); automatický podávač (ADF) Áno

Farba tlače čierno - biela

Max. formát média A4

Porty RJ-45, USB, WiFi

Podporované OS Windows 7,8,10,11, Windows Server 2016

Podporované jazyky tlačiarne PostScript, PCL

Záruka 24 mesiacov

Obsah balenia Prepojovací USB kábel typ A-B

Dodanie 3xTN; 3xPB; 3xPD

Položka č. 5: Záložný zdroj

Funkcia

Záložný zdroj

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Záložný zdroj ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálne tieto a lepšie parametre (napr. APC 
Back-UPS 750VA (BX750MI-FR))

Technológia Line-Interactive

Výstupný výkon 750VA 410W

Výstupné napätie 230V

Vstupné napätie 230V AC

Výstupy 3x klasické zásuvky (French)

Dodanie 4xPB

Položka č. 6: Klávesnica + myš bezdrôtová
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Funkcia

Klávesnica + myš bezdrôtová

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Klávesnica + myš bezdrôtová ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Minimálne tieto a lepšie parametre (napr. Logitech 
MK270 Wireless Combo (920-004527))

Rozloženie kláves SK/CZ

Rozhranie Bezdrôtové s prijímačom

Typ myši optická

Podporovaný OS Windows 7,8,10

Dodanie 2xTN; 2xPB; 2xPD

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia - Trenčiansky kraj.

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, kompletný, funkčný, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. V 
opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol a nezaplatiť zmluvnú cenu. Predmet 
zákazky musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania. 
Objednávateľ požaduje sprievodnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom alebo českom jazyku.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Požaduje sa predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Obstarávateľ dodá dodávateľovi po uzavretí zmluvy zoznam zamestnancov, ktorý prevezmú IT techniku.

Odovzdanie IT techniky nahlási dodávateľ obstarávateľovi 3 pracovné dní vopred, odovzdanie IT techniky sa uskutoční v 
pracovnom čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Vrátane rozbalenia tovaru, inštalácie a zapojenia do existujúcej siete LAN alebo k PC - tlačiareň - multifunkčné zariadenie.

Počítače, monitory, multifunkčné zariadenia, záložné zdroje, skenery  a WiFi AP musia byť nové, nepoužívané, nie repas a 
pod..

V prípade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie výrobok, ktorý je rovnocennou náhradou požadovanej značky 
výrobku, ktorý je podobný svojim zložením vlastnosťami výrobku požadovanej značky a má rovnaké alebo lepšie výsledky 
vzhľadom na funkciu, na ktorú je výrobok požadovanej značky určený. Každý ekvivalent musí byť pred dodaním schválený 
obstarávateľom.

Objednávateľ požaduje dodanie tovaru spolu s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo 
zmluvy, jednotkovú zmluvu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH.

Objednávateľ požaduje dodanie tovaru so servisnou dokumentáciou, ktorá musí min. obsahovať návod na obsluhu v 
slovenskom / českom jazyku, záručný list, preberací protokol, vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim resp. certifikáty 
vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ bezodkladne
po nadobudnutí účinnosti zmluvy oznámi objednávateľovi kontaktné informácie pre doručovanie objednávok a riešenie 
reklamácií. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej 
kontroly tovaru objednávateľ zistí nezrovnalosti - zrejmé chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol 
nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady vady odstrániť.

Vykonanie autorizovaného záručného servisu počas záručnej doby.

Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne, 
oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok, v takom prípade má objednávateľ právo uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
10% z celkového objemu zákazky za každé porušenie.

Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkovej ceny 
bez DPH, jednotkovej ceny s DPH, celkovej ceny bez DPH, sadzbu DPH a celkovej ceny s DPH.
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V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so Zmluvou, má objednávateľ 
právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej 
faktúry. Nová lehota začne plynúť doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi predmet plnenia,  v ktorom hodnoty nebudú v súlade so skutočnými 
alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať', objednávateľ je oprávnený 
uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 5 % z hodnoty plnenia, najmenej však vo výške 250 EUR za každé také 
porušenie, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Cieľom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane 
všetkých pridružených procesov. Z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru alebo 
služieb, ceny za ktorú nie je možné dodať, alebo nedokázaním splniť osobitné požiadavky.

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu 
zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.03.2023 08:00:00 - 26.04.2023 13:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 830,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 596,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.03.2023 12:26:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Sk - technik, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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