
Kúpna zmluva č. Z20214348_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
Sídlo: Jablonská 5, 90701 Myjava, Slovenská republika
IČO: 00596680
DIČ: 2021039955
IČ DPH:
Telefón: 0346213461

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JVD papier s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 564, 90701 Myjava, Slovenská republika
IČO: 36273350
DIČ: 2022024796
IČ DPH: SK2022024796
Bankové spojenie: IBAN: SK4111110000006625826002
Telefón: 0905756781

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup notebookov
Kľúčové slová: 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

prenosné počítače určené na vyučovanie

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Notebooky ks 16

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Operačný systém Windows 10 Home

Procesor Intel® Core™ i5-10300H

Pamäť 8 GB DDR4, počet osadených slotov: 2x

Čip grafickej karty NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB

Frekvencia procesora 2,50 GHz až 4,50 GHz 4 jadra

Typ úložiska SSD

Kapacita úložiska 512 GB

Displey Matný IPS displej, WLED podsvícení, Full HD rozlišení, 
UWVA,AntiGlare, 144 Hz 250 nits (cd/m2), 45% NTSC

Výbava Podsvietená klávesnica, numerická klávesnica, čítačka 
pamäťových kariet, operačný systém, webkamera 480 px
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Hmotnosť 1,8 kg

Batéria nabíjanie cez USB-C, kapacita 37 Wh, počet článkov 2

Konštrukcia Konvertibilita: pevný (klasický notebook), materiál konštrukcie: 
plast

Rozhranie grafické výstupy, HDMI, Bluetooth v4.1, WiFi 802.11ac, WiFi 5, 2x 
USB 2,0, 1xUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)m 1x USB-C

Rozmery v mm šírka x výška x hĺbka: 360,2 x 19,9 x 234,9

Jazyk klávesnice CZ, SK

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Dokladom o 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.

Vrátane vykládky na mieste plnenia v sídle objednávateľa.

Požaduje sa písomná garancia dodávateľa, že dodaný tovar je nový, pozostávajúci výlučne z nových komponentov (nie 
používaných, nie repasovaných), nepoužívaný, nie vystavovaný.

Záručná lehota na tovar sa požaduje minimálne 24 mesiacov. V prípade potreby odstránenia vád, poškodenia, akékoľvek 
poruchy tovaru v záručnej dobe mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky náklady s tým spojené, (doprava ...). 
Servisný zásad do 24 hodín, v prípade neopraviteľnosti tovaru výmena do 48 hodín. 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.

Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch  v čase 8:00 - 13:00. Dodanie tovaru na miesto plnenia oznámi dodávateľ 
objednávateľovi minimálne 1 pracovný deň vopred.

Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii. Tovar musí byť 
certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v SR, resp. v rámci EÚ a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN 
a všeobecným právnym predpisom.

Objednávateľ je oprávnený pri dodaní tovaru všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, poškodeného tovaru, 
alebo nekompletnej zásielky zásielku neprevziať.

Dodávateľ môže dodať aj tovar s lepšími technickými vlastnosťami než je uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky 
pri dodržaní maximálnej ceny zákazky s DPH za predmet zákazky.

Požaduje sa vystavenie faktúry, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov a  v ktorej bude 
uvedená jednotková cena bez DPH a s DPH, ako aj celková cena bez DPH a s DPH. Na faktúre a dodacom liste uvedie 
dodávateľ číslo zmluvy z EKS.

Predmet zmluvy musí byť zabalený a dodaný spôsobom vhodným na prepravu a manipuláciu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

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

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.

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: Myjava
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Obec: Myjava
Ulica: Jablonská 301/5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.03.2021 08:15:00 - 22.03.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 16,0000

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: 11 583,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 900,00 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 11.03.2021 12:38:01

Objednávateľ:
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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