
Kúpna zmluva č. Z202026964_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Sídlo: 1. mája 2, 91135 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 00160458
DIČ: 2021309719
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK6081800000007000505297
Telefón: 0901918415

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PCenter, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 419, 92502 Dolné Saliby, Slovenská republika
IČO: 36828238
DIČ: 2022441619
IČ DPH: SK2022441619
Bankové spojenie: IBAN: SK3511000000002623090558, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421907447428

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Notebook 
Kľúčové slová: prenosný počítač, notebook
CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Notebook 

Funkcia

Požadujeme dodať prenosné počítače, ktoré budú slúžiť pedagógom pri výučbe. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Notebook ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti každého kusu notebooku:

Uhlopriečka displeja    15,6 palcový

Rozlíšenie displeja    1920 × 1080

Pomer strán    16:9

Typ displeja IPS matný

Trieda procesora    AMD Ryzen 5

Modelové označenie procesoru    AMD Ryzen 5 4500U

Frekvencia procesoru 2,3 GHz

Počet jadier procesoru    6

Max Turbo Frequency 4,00 GHz
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Operačná pamäť – typ, veľkosť    DDR4, 8GB

Grafická karta – čip AMD Radeon Graphics

Operačný systém Windows 10 Home alebo Windows 10 Pro

Prevedenie interného úložiska dát    M.2 PCIe 3.0 SSD

Kapacita disku SSD / rozhranie min.512GB

Vstupy / výstupy    2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 , 1x USB Type-C™: USB 3.2 Gen1 
,LAN/ RJ-45/ ,   Audio Jack kombinovaný s mikrofónom

Grafické výstupy    HDMI

Klávesnica / jazyk klávesnice    s numerickou klávesnicou / SK/, podsvietená

Batéria - kapacita    3-článková Li-Ion /48Wh/

Výbava notebooku   
WiFi  IEEE 802.11ac,Bluetooth v5.0, Gigabit ethernet,  Touchpad, 
Čítačka otlačkov prstov, webkameraHD ,TPM modul, napájací 
adaptér s prívodnou šnúrou

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia a osobného odovzdania zamestnancom dodávateľskej firmy objednávateľovi. Dokladom o 
osobnom odovzdaní bude potvrdený dodací list objednávateľom. Takto potvrdený dodací list bude súčasťou faktúry, inak 
nebude môcť byť faktúra uhradená.Konečná cena zahŕňa dovoz nepoškodeného tovaru.

Požadujeme dodať nový nepoužívaný tovar. Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov. Dodávateľ zabezpečí záručný a 
pozáručný servis.Súčasťou notebooku musí byť platná aktivovaná licencia operačného systému Windows 10.

Požadujeme v termíne do 3 pracovných dní od vygenerovania zmluvy EKS doručenie dokladov preukazujúcich splnenie 
požadovaných špecifikácií, z ktorých bude zrejmá značka a typ s presným číselným označením tovaru, inak si objednávateľ 
vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy. Až po odsúhlasení predmetu zákazky, môže dodávateľ pristúpiť k plneniu 
zákazky.

Pokiaľ nebude objednávateľovi preukázané, že tovar spĺňa požadované špecifikácie, bude sa to považovať za porušenie 
zmluvných podmienok s následkom vypovedania zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke tovaru si všetko skontrolovať a v prípade dodania tovaru, ktorý nespĺňa požadované 
špecifikácie alebo nekompletnej zásielky neprevziať zásielku.

Objednávateľ požaduje dodanie tovaru do 10 pracovných dní od vygenerovania zmluvy EKS, Požadujeme dodanie v 
pracovných dňoch od 7.00 hod.do 14.00 hod., dodávateľ je povinný nejneskôr 1 deň pred plánovaným dodaním vyzvať 
telefonicky dodávateľa k prevzatiu tovaru.

Požadujeme vystavenie faktúry s 30 dňovou lehotou splatnosti od dodania tovaru. Vo faktúre je potrebné uviesť jednotkové 
ceny za jednotlivé položky zákazky. Jednotková cena bude uvedená v postupnosti cena bez DPH, suma DPH a cena s DPH. 
Ak objednávateľ vráti faktúru na prepracovanie, počas tejto doby neplynie lehota jej splatnosti. Objednávateľ neposkytuje 
zálohy ani preddavky.

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

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári na plnenie sa bude považovať
za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré oprávňujú objednávateľa odstúpiť od zmluvy. Následne objednávateľ 
vystaví negatívnu referenciu.

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
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Obec: Trenčín
Ulica: 1.mája 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.10.2020 10:00:00 - 10.11.2020 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 12,0000

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: 6 179,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 179,00 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 27.10.2020 09:38:03

Objednávateľ:
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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