
Kúpna zmluva č. Z202114637_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: M I K R O H U K O , spol. s r.o.
Sídlo: Kollárova 11, 974 00 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 31560806
DIČ: 2020452302
IČ DPH: SK2020452302
Bankové spojenie: IBAN: SK8911000000002626481191
Telefón: 0905222090

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Telefónna ústredňa
Kľúčové slová: telefónna ústredňa, telefóny, ostatné telekomunikačné zariadenia
CPV: 32551200-2 - Telefónne ústredne; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Komponenty PBX

2. Telefóny

3. Práce

Položka č. 1: Komponenty PBX

Funkcia

Umožňujú  zdieľať spoločné zdroje ako sú telefónne linky. Telefónna ústredňa určená pre min. 18 účastníkov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

KXNS500 IP PBX ks 1

KXNS511xDSP ks 1

KXNSM104 lic.4x SIP trunk ch. ks 1

KXNSM510 lic. 10x SIP ext. ks 4

KXUCMA010W lic.mobile soft.telefón 10užív. ks 2

KXNS5180 karta 6x Analog CO ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Položka č. 2: Telefóny

Funkcia

Zabezpečujú vnútropodnikovú komunikáciu na stredisku.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

KXHDV230 SIP telefón rozšírený ks 1

KXHDV130 SIP telefón základný ks 14

KXA423 nap.adaptér ks 14

KXA424 nap.adaptér ks 3

KXTPA600DECT SIP DECT základňa ks 1

Ostatný montážny materiál ks 1

KXNT680 IP systémový telefón s far.LCD ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3: Práce

Funkcia

Práce súvisiace so zapojením a spustením telefónnej ústredne do prevádzky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Konfigurácia, programovanie, zaškolenie, úprava a 
zapojenie do jestvujúcej PC siete kptl 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia - stredisko Považská Bystrica.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia - stredisko Považská Bystrica.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

Vrátane umiestnenia a nakonfigirovania zostavy, vyhodnotenia a naprogramovania číslovacieho plánu podľa špecifikácie 
zákazníka, oživenie a odskúšanie celého systému, použitia káblov na pripojenie ústredne s vnútornými rozvodmi a práce na 
ich osadenie a oživenie.

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

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

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 nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Všetok dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný, nerapasovaný.

Požiadavky objednávateľa sú určené ak minimálne. V prípade, že dodávateľ použije ekvivalent, musí vo vlastnom návrhu 
preukázať, že ním navrhované technické riešenie zodpovedá určeným požiadavkám zo strany objednávateľa. Preukazovanie 
splnenia technických požiadaviek je na strane dodávateľa.

Záručná doba  minimálne 24 mesiacov

Nedodržanie požadovaných vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie zo strany dodávateľa sa bude považovať za 
porušenie zmluvy podstatným spôsobom a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
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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: Považská Bystrica
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.07.2021 12:00:00 - 27.08.2021 12:00:00

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 elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 480,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.07.2021 11:00:01

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

Dodávateľ:
M I K R O H U K O , spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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