
Kúpna zmluva č. Z201813924_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčín región
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 42377897
DIČ: 2120100169
IČ DPH:
Číslo účtu: SK 76 0200 0000 0035 2602 0456
Telefón: 0901 918 145

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: mediatip.sk, s. r. o.
Sídlo: Bratislavská 432/7, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 36013978
DIČ: 2020438321
IČ DPH: SK2020438321
Číslo účtu: SK4202000000002605352358
Telefón: 0915956333

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobný počítač
Kľúčové slová: hardvér, softvér, stolový počítač, monitor, výpočtová technika
CPV: 30213000-5 - Osobné počítače; 33195100-4 - Monitory; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Osobné počítače

Funkcia

Predmetom zákazky je dodanie počítačovej zostavy, určenej na kancelársku prácu (administratívu) obstarávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Stolový počítač ks 1

2. Monitor ks 1

3. Antivírusový softvér ks 1

4. Microsoft Office ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Počítač: Procesor, skóre podľa 
www.cpubenchmark.net min. 5810 bodov

Intel Core i3 7100 Kaby Lake alebo ekvivalent, frekvencia min. 3.9 
GHz, Cache min. 3 MB, min. 2 jadrá

1. Počítač: Grafická karta integrovaná, Intel HD Graphics 630 alebo ekvivalent, výstupy min. 
1x DVI a 1x Display Port, VGA D-SUB, HDMI

1. Počítač: Operačná pamäť kapacita pamäte min. 4 GB, frekvencia min. 2400 MHz, typ pamäte
min. DDR4

1. Počítač: Pevný disk SSD kapacita min. 128 GB
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1. Počítač: Dátová mechanika min. DVD±RW

1. Počítač: USB porty min. 4x USB 3.0 a min. 4x USB 2.0 z toho min. 2 na prednom 
paneli

1. Počítač: Ostatné rozhrania min. 1x LAN, 1x 3,5 mm vstup na mikrofón a 3,5 mm výstup na 
slúchadlá umiestnené aj na prednom paneli

1. Počítač: Klávesnica slovenská

1. Počítač: Myš min. dvojtlačidlová, s kolieskom, optická/laserová, s podložkou

1. Počítač: Operačný systém
min. MS Windows 7 Professional 64-bit alebo MS Windows 10 
Professional 64-bit, lokalizovaný SK, výrobcom predinštalovaný, 
nie použitý a repasovaný

1. Počítač: Záruka min. 36 mesiacov On-Site, servisné zásahy bude vykonávať len 
autorizované servisné stredisko výrobcu zariadení

2. Monitor: Typ displeja matný, antireflexný

2. Monitor: Uhlopriečka min. 24"

2. Monitor: Rozlíšenie min. 1920 x 1080 bodov

2. Monitor: Jas min. 250 cd/m2

2. Monitor: Doba odozvy 1 ms 

2. Monitor: Vstupy/výstupy min. 1 x HDMI 1.4, 1 x D-SUB (VGA), 1 x DVI, 1 x slúchadlový 
výstup

2. Monitor: Reproduktory áno

2. Monitor: Funkcie Automatická regulácia jasu, filter modrého svetla

2. Monitor: Sklopenie obrazovky áno

2. Monitor: Ostatné príslušenstvo VGA kábel, DVI kábel, 3,5 mm jack kábel, napájací kábel

2. Monitor: Záruka min.  36 mesiacov, servisné zásahy bude vykonávať len 
autorizované servisné stredisko výrobcu zariadení

3. Antivírusový softvér ESET Smart Security pre 1 počítač

3. Antivírusový softvér: licencia licencia min. 12 mesiacov, softvér nie použitý a repasovaný

4. Microsoft Office min. Microsoft Office 2016 Home and Business, lokalizovaný SK, 
nie použitý a repasovaný

4. Microsoft Office: licencia trvalá licencia

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia, dodanie do 30 dní od uzavretia zmluvy.

Predmet zákazky musí byť nový, nerepasovaný, nepoužitý, od značkového výrobcu, zabalený v originálnom obale.

Požadujeme dodanie pracovnej stanice v zloženom stave a s predinštalovaným OS, buď MS Windows 7 Profesional 64-bit 
alebo MS Windows 10 Profesional 64. OS nesmie byt použitý alebo repasovaný.

Požadujeme predložiť vlastný, podrobný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Uchádzač 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. 

Všetky v súčasnosti prevádzkované PC stanice a notebooky v rámci infor. systému ver. obstarávateľa majú inštalovaný 
operačný systém Microsoft Windows. Prevádzkované aplikácie v rámci inform. systému verejného obstarávateľa sú testované 
a portované výhradne do prostredia PC staníc s OS MS Windows. 

Na faktúre požadujeme uviesť ako samostatné položky počítač, klávesnica, myš, monitor, antivírusový softvér a MS Office.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku bez DPH a s DPH.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe potvrdeného preberacieho 
protokolu. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom 
do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa. 

Prílohou faktúry bude preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
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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.

Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 OPET alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota 
splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. 

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci 
Elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu 
tejto zmluvy a je nemenná.

Objednávateľ upozorňuje záujemcov, že ako uchádzači musia spĺňať podmienku oprávnenosti dodania tovaru (§ 32 ods. 1 
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a 
so súhlasom Objednávateľa

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: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: K dolnej stanici 7282/20A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.04.2018 10:00:00 - 13.04.2018 10:00:00

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 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 637,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 764,40 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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.
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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 elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 29.03.2018 13:42:01

Objednávateľ:
Trenčín región
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
mediatip.sk, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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