MAGTS2000216
Čiastková Kúpna zmluva č. 24
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
právnych predpisov a na základe Rámcovej dohody uzatvorenej dňa 25.01.2017.

Zmluvné strany:
Predávajúci:
Názov:
AUTOCONT s.r.o.
Sídlo:
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Zastúpený:
Stanislav Šlesarik
Zapísaný:
v OR Okr.Súdu BA I, Oddiel: Sro, vložka č.130357/B
IČO:
36396222
DIČ:
2020105428
Bankové spojenie:
Slovenská Sporiteľňa a.s.
Číslo účtu/ IBAN:
SK53 0900 0000 0050 3080 8601
(ďalej aj ako „predávajúci“)
a
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu /IBAN:
(ďalej aj ako „kupujúci“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Mgr. Marcel Varenits, poverený riaditeľ SIaDP
00603481
SK2020372596
2020373596
Československá obchodná banka a.s
SK37 7500 0000 0000 2582 9413

Čl. I Úvodné ustanovenia
1. Dňa 25.01.2017 uzavreli predávajúci na jednej strane a kupujúci na druhej strane Rámcovú
dohodu ako výsledok verejného obstarávania, realizovaného postupom podľa § 66 zákona
č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) na predmet zákazky „Nákup výpočtovej techniky“,
ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 189/2016, pod značkou
13378 - MST dňa 29.09.2016, ktorá bola zmluvnými stranami zmenená a doplnená
Dodatkom č. 1 zo dňa 25. 1. 2017 a Dodatkom č. 2 zo dňa 16. 3. 2017 (ďalej len „rámcová
dohoda“).
2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s rámcovou dohodou a za podmienok v nej
stanovených.

3. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah
vyplývajúci z rámcovej dohody a z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom.
Kupujúci nenesie zodpovednosť za právne vzťahy predávajúceho voči tretím osobám,
pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak. Predávajúci nenesie zodpovednosť za právne
vzťahy kupujúceho voči tretím osobám, pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.
4. Predávajúci vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na dodanie predmetu
zmluvy.
5. Kupujúci pred podpisom tejto zmluvy overil skutočnosť, že predávajúci je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti
so záväzkom predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy identifikovaný v prílohe
č. 1 tejto zmluvy a so záväzkom kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu podľa čl. III tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa v nadväznosti na ods. 1 tohto článku zmluvy zaväzuje, za podmienok
stanovených rámcovou dohodou a touto zmluvou:
a)
dodať kupujúcemu predmet kúpy identifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je
jej neoddeliteľnou súčasťou,
b)
vykonávať záručný servis.
3. Objednávateľ sa v nadväznosti na ods. 1 tohto článku zmluvy zaväzuje, za podmienok
stanovených rámcovou dohodou a touto zmluvou, uhradiť po prevzatí predmetu kúpy cenu
v súlade s čl. III tejto zmluvy.

Čl. III Cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet kúpy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s rámcovou
dohodou a so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov vo
výške 1 750,00 EUR bez DPH (slovom: tisícsedemstopäťdesiat EUR bez DPH). K cene bez
DPH bude pripočítaná DPH podľa účinného právneho predpisu upravujúceho výšku DPH ku
dňu zdaniteľného plnenia. Jednotkové ceny predmetu kúpy sú uvedené v prílohe č. 1 tejto
zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. V cene podľa ods. 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady spojené so splnením
záväzku predávajúceho podľa čl. II ods. 2 tejto zmluvy.
3. Predávajúci po dodaní predmetu kúpy vystaví faktúru, ktorej prílohou musí byť kupujúcim
potvrdený dodací list a doručí ju kupujúcemu. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude
po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu
na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia
správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry kupujúcemu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
kupujúcemu.
5. Úhrada peňažných plnení bude vykonávaná v mene euro. Platba podľa ods. 1 tohto článku
zmluvy sa vykoná bezhotovostne v peňažných ústavoch.
6. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania vyfakturovanej sumy z účtu kupujúceho
na účet predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nevystavuje na úhradu
preddavkové zálohové faktúry.

Čl. IV Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy a poskytnúť služby súvisiace s dodávkou
predmetu kúpy do miesta plnenia predmetu zmluvy, ktorým je sídlo kupujúceho.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v lehote do 15 pracovných dní odo dňa jeho
objednania kupujúcim. Naloženie a dopravu predmetu kúpy na miesto určené kupujúcim
zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana
pred jeho poškodením a znehodnotením.
3. Prevzatie predmetu kúpy v mieste plnenia potvrdí kupujúci svojím podpisom na dodacom
liste.
4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy podpísaním dodacieho listu.
5. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy, ktorý spĺňa technickú špecifikáciu podľa prílohy
č. 1 tejto zmluvy, bez faktických a právnych vád, v dohodnutej akosti, novo vyrobený,
spĺňajúci normy STN, vrátane všetkej dokumentácie potrebnej k prevádzkovaniu/užívaniu
predmetu kúpy.
6. Záručná doba na predmet kúpy, ktorú garantuje predávajúci je 36 mesiacov, ak nie je
jednotlivo určená inak v prílohe č. 1 tejto zmluvy a začína plynúť dňom prevzatia predmetu
kúpy kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať počas plynutia záručnej doby záručný
servis s reakčným časom do 4 hodín od nahlásenia.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vád na predmete kúpy, kupujúci nahlási
vady emailom alebo telefonicky predávajúcemu, a to bez zbytočného odkladu po ich
zistení. Kupujúci následne zašle písomné oznámenie o vadách predávajúcemu, ktoré musí
obsahovať najmä:
a) číslo kúpnej zmluvy
b) názov, označenie a typ reklamovaného predmetu kúpy a jeho sériové (príp. licenčné)
číslo
c) popis vady
d) miesto, kde sa reklamovaný predmet kúpy nachádza
e) voľbu nároku z uplatnenia vád predmetu kúpy.
8. Predávajúci sa zaväzuje po emailovom alebo telefonickom nahlásení vád nastúpiť na
vykonanie záručného servisu do 4 hodín od ich nahlásenia.
9. Kontaktnou osobou predávajúceho na účely uplatnenia nároku z vád predmetu kúpy je:
Monika Štócová, e-mail: servis_ba@autocont.sk, t.č.: +421 2 327 888 41

Kontaktnou osobou kupujúceho na účely uplatnenia nároku z vád predmetu kúpy je: Ing.
Jaroslav Hrabě, e-mail: jaroslav.hrabe@bratislava.sk, t.č.: +421 259 356 286
10. Ustanoveniami ods. 6 a 7 tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo kupujúceho uplatniť si
nárok z vád predmetu kúpy v zmysle ustanovení § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.
11. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením ceny za predmet kúpy má predávajúci nárok
na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

12. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania je povinná zmluvná strana uhradiť
oprávnenej zmluvnej strane do 30 dní od ich uplatnenia.

Čl. V Doba platnosti zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) okamžitým písomným odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy.
3. Na účely tejto zmluvy sa podstatným porušením záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy
rozumie:
a) porušenie záväzku predávajúceho dodať predmet kúpy riadne a včas,
b) porušenie záväzku kupujúceho zaplatiť cenu podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy,
c) iné porušenie záväzku zmluvnej strany, ktoré sa za podstatné považuje v zmysle ZoVO
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov,
d) vymazanie predávajúceho z registra partnerov verejného sektora.
4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej
strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej zmluvnej
strane.
5. Pri odstúpení od zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti
zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky
pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.

Čl. VI Osobitné dojednania

1. Predávajúci je povinný počas platnosti zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vymazanie predávajúceho
z registra partnerov verejného sektora môže byť podľa § 19 ods. 3 ZoVO dôvodom na
odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.

2. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávateľa v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza predávajúci v Prílohe č. 2 tejto zmluvy,
ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Predávajúci je povinný kupujúcemu písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi, ako aj zmenu subdodávateľa. Predávajúci je povinný kupujúcemu
písomne oznámiť aj údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi (vrátane informácie
o jeho zástupcovi) a súvisiace informácie o predmete plnenia navrhovaného subdodávateľa
tak, ako sú požadované v Prílohe č. 2 zmluvy.
4. Navrhovaný nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO. Predávajúci je povinný k písomnému oznámeniu
o navrhovanom novom subdodávateľovi pripojiť dôkazy o splnení všetkých podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Oprávnenie poskytovať plnenie zmluvy sa
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.
5. Ustanovenia odsekov 2 až 4 tohto článku zmluvy platia aj v prípade, ak v čase uzavretia tejto
zmluvy predávajúci v Prílohe č. 2 neuviedol žiadneho subdodávateľa.

Čl. VII Záverečné dojednania

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
2. Predávajúci podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou
kupujúceho zverejniť túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať v súlade s § 18 ZoVO len formou
písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
4. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude
tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa
nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému zmluvnými
stranami.
6. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a
vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú
príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane
dva rovnopisy a predávajúci dva rovnopisy.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto
zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť
nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú
svojimi podpismi tejto zmluvy.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu kúpy spolu s jednotkovými cenami
Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch

V Bratislave, dňa 11.11.2020

Za predávajúceho:

v.r.
Stanislav Šlesarik
Riaditeľ
Regionálne centrum Západ

V Bratislave, dňa 11.11.2020

Za kupujúceho:

v.r.
Mgr. Marcel Varenits
Poverený riaditeľ SIaDP

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu kúpy spolu s jednotkovými cenami

Popis položky
Dell Latitude 5410 BTX Base
Composants :
1 Latitude 5410 BTX Base
1 Intel UHD Graphics 620 with Displayport over Type-C for Intel 10th Gen Core i5-10210U
1 10th Generation Intel Core i5-10210U (4 Core, 6M cache, base 1.6GHz, up to 4.2GHz)
1 EPEAT 2018 Registered (Gold)
1 14" FHD WVA (1920 x 1080) Anti-Glare Non-Touch, 220nits
1 Dual Pointing, Touch Fingerprint Reader, Contacted SmartCard Reader , Displayport over Type-C
1 LCD back cover for Latitude 5410/5411, WWAN Capable, Carbon Fiber Reinforced Polymer
1 Latitude 5410 Bottom Door
1 RGB Camera and Microphone Bezel
1 8GB,1x8GB, DDR4 Non-ECC
1 M.2 512G PCIe NVMe Class 35 2230 Solid State Drive
1 E5 European Power Cord
1 4 Cell 68Whr ExpressCharge Capable Battery
1 FCC Label
1 90W E5 Type C Power Adapter (EPEAT)
1 Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1
1 Wireless Intel AX201 WLAN Driver
1 No Mobile Broadband Card
1 Dual Pointing Czech/Slovakian Backlit Keyboard
1 Dell Applications for Windows 10
Logiciel :
1 No Resource DVD / USB
1 Windows 10 Pro (64Bit) Slovakian
1 Microsoft Office 30 Day Trial - Excludes Office License
1 No Out-of-Band Systems Management - No vPro
1 No Anti-Virus Software
Service :
1 1Y Collect and Return Service
1 1Y ProSupport and Next Business Day Onsite Service Upgrade
1 Y2-3 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension
Dell Pro Briefcase 15 - PO1520C - Fits most laptops up to 15"
Dell Dock WD19, 130W
Dell Clicksafe Combination Lock for All Dell Security slots
Dell Wireless Keyboard and Mouse-KM636 - Slovakian (QWERTZ) - Black

Popis položky
Datový projektor OPTOMA EH400
OPTOMA EH400, 1080p Full HD (1920x1080), Veľkosť obrazu (uhlopriečka): 033.5" ~ 306" diagonal,
Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI
1.4a 3D support + MHL, Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A, 4000ANSI
Lumenov , Lampa 5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education),

ks
1

ks bez DPH
990,00 €

spolu bez DPH
990,00 €

ks

ks bez DPH

spolu bez DPH

1

760,00 €

760,00 €

Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch
Údaje o všetkých známych subdodávateľoch na predmet zákazky v súlade s § 41 ods. 3 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Por.
č.
Subdodávateľ

1.

X

identifikačné číslo
alebo dátum
narodenia, ak nebolo
pridelené
identifikačné číslo

Hodnota plnenia
vyjadrená
v percentách
(%) k ponukovej
cene

X

X

osoba oprávnená konať
za subdodávateľa (meno
a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia)

X

