Čiastková zmluva č.2014/10-1-1 k Rámcovej dohode č. 0729/2013
uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako
„MŠVVaŠ SR“) a predávajúcim podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“), § 64 ZVO, § 45 ZVO a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
Uzavretá medzi zmluvnými stranami:
1.
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba oprávnená na rokovanie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „Kupujúci“)

Centrum vedecko- technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, Bratislava, Slovenská republika
prof. RNDr. Ján, Turňa, CSc.
prof RNDr. Ján Turňa, CSc.
151 882
202 079 83 95
Štátna pokladnica
7000064743/ 8180
SK05 8180 0000 0070 0006 4743

a
2.
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
DPH IČ:
Zapísaný v:

Aliter Technologies, a.s.
Turčianska 16 821 09 Bratislava Slovenská republika
Ing. Peter Dostál, predseda predstavenstva
36 831 221
2022449319
SK2022449319
Obchodný register Okresného súdu BA I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 5375/B

Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IBAN:
(ďalej len „Predávajúci“)
(Kupujúci a Predávajúci spolu ďalej ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako
„Zmluvná strana“)

PREAMBULA
(A) Kupujúci je rozpočtová organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „PRO“) so sídlom v Bratislave. Kupujúci
bol zriadený podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 14 ods.
2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 154 ods. 2 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov Zriaďovacou listinou Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo dňa 25.1.2002
.
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(B) MŠVVaŠ SR uskutočnilo verejné obstarávanie postupom užšej súťaže na predmet
zákazky „Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb“. Výsledkom tohto
verejného obstarávania bol výber úspešných uchádzačov, s ktorými bola ako s
predávajúcimi uzatvorená dňa 04.10.2013 rámcová dohoda (ďalej len „Rámcová
dohoda“).
(C) Kupujúci je v zmysle č. I. Bod 1b) Rámcovej dohody oprávnený konať v súlade s touto
rámcovou dohodou vo veciach realizácie rámcovej dohody.
(D) Predávajúci sa ako uchádzač zúčastnil verejného obstarávania realizovaného
MŠVVaŠ SR postupom užšej súťaže. Na základe jeho ponuky bol predávajúci
označený za jedného z úspešných uchádzačov a MŠVVaŠ SR s ním ako aj ďalšími
úspešnými uchádzačmi uzatvoril Rámcovú dohodu.
(E) V opätovnom otvorení súťaže podľa § 64 ods. 5 písm. b) ZVO s použitím
elektronickej aukcie bola ponuka predávajúceho označená za úspešnú a predávajúci
bol kupujúcim vyzvaný na uzavretie tejto čiastkovej zmluvy.
Článok 1 – Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri komplexnej
dodávke a inštalácii zariadení výpočtovej techniky (ďalej len „Tovar“) a poskytovaní
špecializovaných služieb pre dodané informačno-komunikačné technológie (ďalej len
„Služby“), v požadovanej kvalite a množstve, v súlade s opisom predmetu zákazky
podľa ustanovení Rámcovej dohody.
1.2. Opis predmetu zmluvy je podrobne uvedený v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
1.3. Predávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady dopraviť Tovar a ostatné súčasti
predmetu zmluvy na príslušné miesto dodania - do sídla jednotlivých základných
a/alebo stredných škôl na území Slovenskej republiky uvedených v Prílohe č. 3 tejto
zmluvy a/alebo na iné miesta určené Kupujúcim a doručiť Tovar a ostatné súčasti
zmluvy do rúk štatutárneho zástupcu, alebo štatutárnym zástupcom na základe
písomného poverenia poverenej osobe, príslušnej základnej a/alebo strednej školy
alebo Kupujúceho (ďalej aj ako „Koncový užívateľ“).
1.4. Predávajúci je pre potreby dopravenia tovaru ku koncovým užívateľom zodpovedný
za jeho uschovanie, a to po dobu nevyhnutnú na dopravenie na príslušné miesto
dodania v zmysle bodu 1.3, t.j. po dobu od podpisu „Dodacieho listu“ v zmysle bodu
2.2. až po dobu do podpisu „Preberacieho protokolu“ v zmysle bodu 2.4 resp. 2.5.
Nebezpečenstvo škody na Tovare počas jeho uskladnenia až do jeho odovzdania
koncovému užívateľovi znáša predávajúci.
1.5. Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie Tovaru dodaného bez vád, ako aj prijatie
poskytnutých Služieb, a zaplatiť za to predávajúcemu dohodnutú cenu podľa čl. 3
tejto Zmluvy.
Článok 2 – Doba, miesto a spôsob plnenia
2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v Prílohe č. 1 do 45 pracovných dní
odo dňa podpisu čiastkovej zmluvy a následne ich doručiť ku koncovým príjemcom
v zmysle bodu 1.4. najneskôr do 45 dní. Lehota na začatie poskytovania služieb sa
stanovuje do 5 dní od doručenia písomného administratívneho pokynu kupujúceho
predávajúcemu.
2.2. Predávajúci aspoň 2 pracovné dni vopred oznámi kupujúcemu čas dodania predmetu
zmluvy. V prípade neoznámenia času dodania tovaru nie je kupujúci povinný prevziať
tovar v deň doručenia, ale až v náhradnom termíne dohodnutom s predávajúcim. Pri
prevzatí predmetu plnenia kupujúcim zabezpečí predávajúci odovzdanie dokladov
potrebných na ich prevzatie kupujúcemu. Predmet zmluvy sa považuje za dodaný po
podpísaní „Dodacieho listu“, kde budú uvedené jednotlivé časti predmetu zmluvy
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a ich výrobné čísla, s cenou, záručnou dobou, dátumom, pečiatkou a podpisom
zodpovednej osoby kupujúceho a predávajúceho.
2.3. Predávajúci je povinný dodávaný tovar zabaliť tak, aby počas jeho prepravy, resp.
distribúcie ku koncovým užívateľom nemohla byť narušená kvalita a vlastnosti
samotného predmetu čiastkovej zmluvy, ako aj jeho obalu. Predávajúci je povinný
spolu s predmetom zmluvy odovzdať koncovému užívateľovi všetky súčasti a
príslušenstvo predmetu zmluvy, ako aj všetku dokumentáciu, ktoré sú potrebné na
nakladanie s predmetom zmluvy a na jeho riadne užívanie.
2.4. Predávajúci sa následne po dodaní predmetu zákazky kupujúcemu zaväzuje dopraviť
Tovar a ostatné súčasti predmetu zmluvy ku koncovým užívateľom uvedeným
v Prílohe č. 3, po predchádzajúcom informovaní koncového užívateľa najneskôr 4
pracovné dni vopred, odovzdať príslušný Tovar a poskytnúť súvisiace služby a po
splnení všetkých stanovených podmienok podpísať s koncovým užívateľom
„Preberací protokol“. Vzor „Preberacieho protokolu“ tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy.
2.5. Preberací protokol podpíše pri odovzdávaní Tovaru koncový užívateľ, v rámci
preberania jednotlivých čiastkových dodávok Predmetu zmluvy. „Preberací protokol“
musí byť vyhotovený v počte päť kusov, pričom jeden si ponechá koncový užívateľ,
jeden si ponechá predávajúci a zvyšné vyhotovenia každého „Preberacieho
protokolu“ je predávajúci povinný doručiť kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní
od jeho podpisu.
2.6. Kupujúci, resp. koncový užívateľ v mene kupujúceho, je oprávnený odmietnuť
dodávku v prípade, ak táto bola dodaná po lehote na dodanie, ak má viditeľné vady
(najmä poškodené obaly), nebolo dodržané zmluvne dohodnuté množstvo a druh
predmetu čiastkovej zmluvy.
2.7. Vlastníctvo k predmetu plnenia, prechádza na kupujúceho momentom úhrady ceny
za príslušné plnenie. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia podľa tejto zmluvy
prechádza z predávajúceho na kupujúceho potvrdením „Preberacieho protokolu“
koncovým užívateľom.
2.8. Obal, označenie a priložená dokumentácia k predmetu plnenia musia spĺňať
požiadavky výslovne určené v súťažných podkladoch, rámcovej dohode a v ponuke
predávajúceho.
Článok 3 – Cena a platobné podmienky
3.1. Cena je stanovená v eurách podľa ustanovení zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
3.2. Cena je stanovená ako výsledok elektronickej aukcie na predmet zmluvy.
3.3. Celková cena predmetu plnenia tejto zmluvy obsahuje všetky náklady predávajúceho
súvisiace s realizáciou celého predmetu plnenia tejto zmluvy vrátane celého rozsahu
súvisiacich služieb a aktivít.
3.4. Celková cena predmetu zmluvy je stanovená vo výške
a) 22 630,0000 EUR bez DPH
b) DPH vo výške (20%) 4 526,0000 EUR
c) 27 156 EUR s DPH
Podrobná kalkulácia ceny je v Prílohe č. 2 – Cenník tejto zmluvy.
3.5. Cenu za predmet plnenia podľa tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry, ktorú
je predávajúci oprávnený vystaviť najskôr v deň podpisu „Dodacieho listu“.
3.6. Predávajúci bude fakturovať kupujúcemu cenu za plnenia predmetu zmluvy podľa
jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
3.7. Kupujúci je povinný uhradiť faktúru predávajúceho v lehote splatnosti do 30 dní odo
dňa jej doručenia kupujúcemu. Úhradou v dobe splatnosti sa pre účely výkladu
a realizácie tejto zmluvy rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu
kupujúceho v dobe splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej na základe každého
samostatného „Dodacieho listu“ v súlade s bodom 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou
faktúry bude originál dodacieho listu.
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3.8. Kupujúci je oprávnený namietať vecnú ako aj formálnu správnosť fakturácie
predávajúceho do 15 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
3.9. V prípade, ak nie sú spolu s faktúrou predložené kupujúcemu všetky povinné
podklady alebo kupujúci namieta v súlade s bodom 3.8. formálnu alebo vecnú
správnosť fakturácie predávajúceho, je kupujúci oprávnený vrátiť predávajúcemu
faktúru spolu s písomným vysvetlením takéhoto postupu. V prípade vrátenia faktúr
neplynie lehota splatnosti podľa bodu 3.7. Lehota splatnosti začne nanovo plynúť až
po doručení formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu so všetkými povinnými
podkladmi.
3.10. Platby, ktoré má zaplatiť kupujúci, sa uhradia na bankový účet, ktorý predávajúci
uvedie na faktúre.
3.11. Každá faktúra predávajúceho musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle
platných právnych predpisov.
3.12. Daň z pridanej hodnoty zaplatí kupujúci predávajúcemu ako zdaniteľnej osobe
registrovanej v Slovenskej republike v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v EUR, v zákonnej výške ceny zmluvy
vyjadrenej v EUR.
Článok 4 – Vady plnenia zmluvy
4.1. Poskytnuté plnenie zmluvy má vady, ak je realizované v rozpore so špecifikáciou
definovanou v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4.2. Za vady sa považujú aj oneskorené, neúplné, nedostatočné, rozporné, nekvalitné
služby, resp. realizácia služieb v rozpore s Opisom predmetu zákazky.
4.3. Vady spôsobené neodborným zásahom alebo hrubou nedbalosťou, prirodzené
opotrebovanie predmetu zmluvy a vady spôsobené nedodržaním prevádzkových a
obslužných návodov, nie sú predmetom záruky a bezplatného servisu.
Článok 5 – Zodpovednosť za kvalitu a vady, záručné doby
5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet plnenia podľa zmluvy v množstve, kvalite
a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, jej prílohách a podľa
špecifikácií. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet plnenia v čase odovzdávania
a počas stanovenej doby bude mať vlastnosti stanovené výrobcom, najmä v súlade
so sprievodnou technickou dokumentáciou.
5.2.
V prípade, ak plnenie predávajúceho podľa zmluvy má vady podľa článku 4 tejto
zmluvy, je predávajúci povinný vady bezplatne odstrániť. Požiadavka na odstránenie
vady zo strany kupujúceho alebo v jeho mene koncovým užívateľom musí byť
uplatnená na servisnom stredisku predávajúceho v písomnej forme, a to doručením
na servisné stredisko predávajúceho osobne alebo odoslaním písomnej požiadavky
na jeho fa ové číslo alebo na emailovú adresu s uvedením nasledovných informácii:
 názov, príp. typ reklamovaného výrobku a výrobné číslo,
 stručný popis prejavov závady,
 miesto, kde sa reklamovaný Tovar nachádza,
 meno a telefónny kontakt pracovníka, ktorý závadu nahlásil,
 dátum a čas nahlásenia závady.
5.3.
Kupujúci môže požadovať odstránenie vád následným spôsobom:
 Dodaním náhradného tovaru
 Vykonaním opravy, ak sú vady opraviteľné
 Dodaním chýbajúceho tovaru
5.4. Predávajúci zabezpečí v prospech jednotlivých koncových užívateľov bezodplatne
záručný servis na dodaný Tovar v rozsahu Záruky po dobu nie kratšiu ako je záručná
doba poskytnutá výrobcom alebo distribútorom Tovaru. Záručná doba na Tovar musí
byť uvedená v „Preberacom protokole“ a „Dodacom liste“ a začína plynúť dňom
4

prevzatia predmetu zmluvy koncovým užívateľom bez vád brániacich použitiu na
obvyklé účely na základe „Preberacieho protokolu“.
5.5. Predávajúci poskytne bezplatný záručný servis na predmet plnenia počas záručnej
doby podľa čl. 5.4 s príchodom technika na servisný zásah najneskôr do 48:00 h od
okamihu riadneho nahlásenia vady.
5.6. Pre odstránenie vady v záručnej dobe sa uplatňuje lehota 15 pracovných dní, ak
špecifikácia pre konkrétny Tovar neurčuje inak. Ak ide o vadu, ktorú predávajúci
objektívne nemôže odstrániť do 15 pracovných dní, tak sa príjme osobitný postup na
základe dohody predávajúceho a kupujúceho.
5.7. Ak predávajúci nedokáže odstrániť vadu v lehote do 15 pracovných dní od nahlásenia
resp., keď sa vada viackrát po sebe vyskytne alebo sa Tovar nedá opraviť a zároveň
sa uplatňuje osobitný postup podľa čl. 5.5, predávajúci do 10 pracovných dní vymení
daný tovar za nový, s tými istými alebo vyššími výkonnostnými alebo funkčnými
charakteristikami a uvedie ho do prevádzky.
5.8. Všetky termíny týkajúce sa servisu a odstránenia vád sú platné pre pracovné dni.
Pracovné dni sú pondelok až piatok od 8:00 do 16:30 hod. okrem dní pracovného
voľna a dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.
5.9. Predávajúci vykoná záručnú opravu v rámci plynutia záručnej doby bezodplatne a
bez nároku na úhradu akýchkoľvek nákladov predávajúceho s opravou.
5.10. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo zariadenie v oprave.
Článok 6 – Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Základné práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené v Rámcovej dohode
a zmluvné strany sú pri uplatňovaní svojich práv a plnení povinností podľa tejto
zmluvy povinné zohľadňovať nielen ustanovenia tejto zmluvy ale aj ustanovenia
Rámcovej dohody.
6.2. Všetky plnenia podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný realizovať v prospech
kupujúceho riadne a včas a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a Rámcovej
dohody.
6.3. Kupujúci poskytne na požiadanie predávajúcemu všetky informácie, ktoré má k
dispozícii a sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy.
6.4. Do troch dní od podpisu zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu meno a kontaktné
údaje na poverenú osobu kupujúceho zodpovednú za celý predmet plnenia podľa
tejto Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne oznámiť predávajúcemu aj
akúkoľvek zmenu týkajúcu sa poverenej osoby kupujúceho.
6.5. Kupujúci predloží predávajúcemu najneskôr do troch dní od podpisu zmluvy meno
poverenej osoby pre nahlasovanie vád vrátane kontaktných údajov poverenej osoby.
6.6. Predávajúci je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať na vysokej profesionálnej
úrovni, so všetkou odbornou starostlivosťou, ktorú možno pri poctivom obchodnom
styku od predávajúceho ako spôsobilej osoby požadovať. Predávajúci sa zaväzuje
dodržiavať pri plnení tejto zmluvy všetky všeobecne záväzné právne predpisy.
6.7. Predávajúci zaobchádza so všetkými vecami a informáciami, ktoré obdrží v súvislosti
s plnením tejto zmluvy, ako s dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu
kupujúceho nesmie takéto veci alebo informácie sprístupniť tretej osobe. Táto
povinnosť predávajúceho trvá aj po ukončení zmluvy.
6.8. Predávajúci je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené
náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané
jeho kvalite a cene.
6.9. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako
keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci
zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok
činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
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Článok 7 – Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
7.1. V prípade nedodržania lehoty dodania predmetu zmluvy si kupujúci môže uplatniť
voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05
z ceny nedodaného tovaru za
každý deň omeškania.
7.2. V prípade omeškania platby si predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu úrok z
omeškania vo výške 0,05
z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň
omeškania.
7.3. Kupujúci môže uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2 eur za každú
aj začatú hodinu, ak predávajúci nesplní povinnosti uvedené v čl. 5 tejto zmluvy.
7.4. Pri odstúpení od zmluvy podľa čl. 9 je druhá zmluvná strana oprávnená vymáhať
preukázateľne vynaložené náklady.
7.5. V prípade vypovedania zmluvy kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 9.2 alebo
odstúpenia od zmluvy kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 9.5 má kupujúci právo
na zmluvnú pokutu vo výške 2 ceny s DPH za predmet plnenia.
7.6. Úhradou zmluvnej pokuty sa príslušná zmluvná strana nezbavuje povinnosti
pokračovať v plnení tejto zmluvy, ani povinnosti nahradiť škodu v sume prevyšujúcej
zmluvnú pokutu, ktorá takýmto porušením povinnosti vznikla.
7.7. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje objektívna prekážka, ktorá
nastala nezávisle na vôli povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností,
ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej
následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predvídala.
Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v dobe, keď povinná strana bola
v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s
ktorou sú tieto povinnosti spojené.
7.8. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za porušenie zmluvy, ak je nesplnenie jej
povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Článok 8 - Jazyk zmluvy a komunikácia
8.1. Jazyk zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim a tretími
osobami a/alebo autorizovanou osobou kupujúceho je slovenský jazyk.
8.2. Kontaktné adresy zo strany predávajúceho pre hlásenie vád:
Kontaktná osoba:
Miroslav Pekarčík
Telefonický kontakt:
+421 914 254 880
E-mail:
hotline@aliter.com
Článok 9 – Ukončenie zmluvného vzťahu
9.1. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť dohodou, odstúpením, prípadne vypovedaním.
9.2. Kupujúci je oprávnený vypovedať zmluvu v prípade, ak:
a) si predávajúci neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy,
b) predávajúci neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie pokynov, ktoré vydá
autorizovaná osoba kupujúceho,
c) predávajúci postúpi svoje práva zo zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v
rozpore so zmluvou,
d) predávajúci stratí právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie zmluvy,
pokiaľ predávajúci opätovne nezíska tieto predpoklady do 15 dní,
e) ak súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu predávajúceho
alebo zamestnancov predávajúceho za vinných z trestného činu bezprostredne
súvisiaceho s uzatváraním a/alebo plnením tejto zmluvy.
6

9.3. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď kupujúceho doručená
predávajúcemu.
9.4. Kupujúci nie je povinný uhradiť predávajúcemu v prípade výpovede zmluvy akékoľvek
platby (ani čiastkové) za plnenia, ktoré neboli ku dňu skončenia zmluvy riadne
ukončené.
9.5. Kupujúci má ďalej právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je to stanovené zmluvou
alebo predávajúci podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti podľa zmluvy
a/alebo Rámcovej dohody alebo ak je podľa posúdenia kupujúceho zjavné, že
predávajúci nebude schopný riadne splniť všetky svoje povinnosti zo zmluvy.
Podstatným porušením čiastkovej zmluvy je najmä:
a) omeškanie s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní oproti lehote plnenia,
b) opakované nenastúpenie na odstránenie vád, neodstránenie vád v stanovenom
termíne (pod pojmom „opakovane“ sa rozumie viac ako trikrát),
9.6. Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia
predávajúcemu. V prípade pochybností má sa za to, že odstúpenie je doručené tretí
deň od jeho odoslania.
9.7. Predávajúci môže vypovedať zmluvu kupujúcemu, ak kupujúci nesplní svoj finančný
záväzok ani do 60 dní odo dňa splatnosti. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
predávajúceho doručená kupujúcemu.
9.8. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok 10 – Osobitné dojednania
10.1. Predávajúci berie na vedomie, že podpisom tejto zmluvy sa stáva súčasťou
Systému finančného riadenia ŠF, ako aj Systému riadenia ŠF, a zaväzuje sa
postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a Kohézneho fondu pre
programové obdobie 2007 - 2013 v platnom znení a Systémom riadenia ŠF
a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013 v platnom znení.
10.2. Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že strpí výkon
kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle čl.12
Všeobecných zmluvných podmienok ku Zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
10.3. Každá zo zmluvných strán je tiež oprávnená sprístupniť informáciu podliehajúcu
povinnosti mlčanlivosti v rozsahu požadovanom právoplatným rozhodnutím súdu
alebo iného štátneho orgánu alebo právnymi predpismi SR, vrátane zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pred takým sprístupnením
informuje o požiadavke na sprístupnenie druhú zmluvnú stranu a vykoná primerané
opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií druhej zmluvnej strany.
Dotknutá zmluvná strana je v prípade takéhoto sprístupnenia povinná neodkladne
na výzvu druhej zmluvnej strany označiť údaje a informácie, ktoré tvoria predmet jej
obchodného tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť sprístupnené.
10.4. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia zmluvy stali
verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej
strany a informácie, ktorých používanie upravujú osobitné predpisy, napr.
informácie, ktoré je Príkazca povinný sprístupniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo iných právnych
predpisov.
10.5. Ustanovenie bodu 3. tohto článku sa nevzťahuje na splnenie povinnosti zverejňovať
zmluvy podľa Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2010 alebo iného v
7

budúcnosti prijatého uznesenia vlády SR. Predávajúci je povinný v prípade takéhoto
zverejnenia bezodkladne na výzvu kupujúceho označiť údaje a informácie, ktoré
tvoria predmet jeho obchodného tajomstva a z tohto dôvodu nemôžu byť
zverejnené.

Článok 11 – Záverečné ustanovenia

11.1. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a
vznikajúce ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodného zákonníka, Občianskeho
zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11.2. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
zrušenie, budú riešené pred podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne
a miestne príslušný súd pre rozhodovanie takýchto sporov je všeobecný súd v
zmysle Občianskeho súdneho poriadku Slovenskej republiky.
11.3. Táto Čiastková zmluva sa uzatvára na dobu 6 mesiacov odo dňa jej platnosti a
účinnosti. Zmluva však zaniká najneskôr zánikom Rámcovej zmluvy.
11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej
podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; táto zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
Úradu vlády Slovenskej republiky na Internete – príslušnej webovej stránke
(www.crz.gov.sk).
11.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predávajúci súhlasí so zverejnením
tejto zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej te tu a dodatkov
a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za
predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve, v jej prílohách a dodatkoch
a to zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a § 5b zákona o
prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom
písomnom súhlase kupujúceho.
11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy sú prílohy:
a) Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia,
b) Príloha č. 2 - Cenník
c) Príloha č. 3 – Zoznam koncových užívateľov
d) Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu
11.7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých po dvoch vyhotoveniach
obdrží predávajúci a kupujúci.
11.8. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť túto zmluvu ako celok alebo
akúkoľvek jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany.
11.9. Zmluvné strany vyhlásia, že si te t zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k
podpísaniu zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
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V Bratislave dňa:

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

__________________________
Ing. Peter Dostál
predseda predstavenstva

_____________________________
prof. RNDr. Ján, Turňa, CSc.
generálny riaditeľ
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia
Notebook I
Položka
Výkon CPU
M/B:
RAM:

HDD:
Opticka mechanika
Obrazovka:
Grafická karta:
Porty:

Zvuk:
Komunikácia:
Integrovaný software na power management
Polohovacie zariadenie,

klávesnica:
Batéria:
Hmotnosť:
Prevedenie notebooku:
Bezpečnosť:

Operačný systém:

Záruka:

Technické parametre
Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min.
1400 bodov
čipová sada rovnakej značky ako CPU
2 GB DDR3,1600MHz, jeden voľný slot, možnosť
rozšírenia aspoň do 16 GB – sloty SODIMM
podporujúce 2-kanálovú pamäť
320GB 5400RPM
Bez mechaniky
14" HD (1366x768), LED podsvietenie, matný
Integrovaná
3 × USB 3.0, 1 x USB 2.0 Powered, VGA, HDMI
1.4, vstup na mikrofón, výstup na stereoslúchadlá /
zvukový výstup, RJ-45, čítačka pamäťových kariet podporované formáty MMC, Memory Stick, Mem
Stick Pro, SD, SDHC
Stereoreproduktory, výstup na stereoslúchadlá /
zvukový výstup, vstup na mikrofón
integrovaný 10/100/1000 Ethernet,
Integrované duálne polohovacie zariadenie
Touchpad so zabudovanou funkciou scrollovania,
pointstick,
SK, Klávesnica odolná voči poliatiu tekutinou
Li-Ion, dĺžka chodu batérie – min.6 hodín
2,15 kg
Odolná konštrukcia
ochrana pre BIOS heslom, (Štart PC/HDD/vstup do
setup BIOS), BIOS password chránený šifrovaním
min 32byte, software na automatické stiahnutie
hardvérových ovládačov
Nainštalovaný lokalizovaný SK, s platnou licenciou.
Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania
IT na MŠVVaŠ SR.
36 mesiacov, batéria 1 rok

Tlačiareň V. multifunkčná A3
Položka
Vlastnosti
Technológia tlače:
Max. mesačné zaťaženie:
Odporúčané mes. zaťaženie:
Rýchlosť tlače:
Pamäť:
Emulácia:
Vstup papiera:
Voliteľný vstup papiera:
Formát:

Výstup papiera:
Podávač:
Duplexná jednotka:

Technické parametre
Kopírovanie, skenovanie, tlač, fax voliteľne
laserová, monochromatická
12.000 strán

3.000 strán
21/7 strán A4/A3/min
128 MB
PCL 6/5e
Univerzálny zásobník na 250 listov A3, A4, A5,
Viacúčelový zásobník papiera na 100 listov A3, A4,
A5
Na 1x250 listov A4/A3
A3, A4, A5, Letter - univerzálny zásobník A3, A4,
A5, Letter - viacúčelový zásobník A3, A4, A5,
Letter - automat. podávač originálov
na 250 listov papiera A4/A3
Obojstranný automatický podávač originálov, na 70
listov A4/A3
Štandardná duplexná jednotka, gramáž papiera 64 10

I/O porty:
Farba:
Bezpečnosť:
Doba tlače prvej stránky:
Doba zahrievania:
Funkcie skenovania:

Funkcie kopírovania:
Prístup:
Spotrebný materiál:
Záruka

90 g/m2
USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX Ethernet
(voliteľne)
Kopírovanie a tlač – čiernobiela, skenovanie farebné
Prístup cez PIN
do 8 s.
do 18 s.
Skenovanie: do e-mailu, FTP, PC, sken na USB,
sieťový TWAIN Rýchlosť skenovania: čb. 45
orig./min.(300 dpi, A4), farebne 8 orig./min.(300
dpi, A4) Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG
Súvislé kopírovanie: 1–999 kópií Zoom: 25–400%
po 1% krokoch
Možnosť doplnenia o USB čítačky pre identifikáciu
užívateľov pomocou bezkontaktných kariet
samostatný toner a valec
36 mesiacov v mieste dodania
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Príloha č. 2 – Cenník
Registrované
Č.

Názov

Jednotka

Najlepšia

Jednotková
Cena
cena

1 Notebook I

44 ks

450

19 800,0000 EUR

2 Tlačiareň V.

2 ks

1 415,00

2 830,0000 EUR

Cena celkom bez DPH

22 630,0000 EUR

Cena celkom s DPH

27 156,0000 EUR
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Príloha č. 3 – Zoznam koncových užívateľov
Centrum vedecko-technických informácii SR
Lamačská cesta 8/A
P.O. Box 458
814 99 Bratislava
Slovensko
www.cvtisr.sk
Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety"
Centrum vedecko-technických informácií SR
Račianska 153
831 54 Bratislava 34
Slovensko

13

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu

Preberací protokol č.
spoločnosť,
sídlo spoločnosti, PSČ,
IČO,
v zastúpení

Odovzdávajúci/
Predávajúci

/2014

Kupujúci

Čiastková zmluva medzi
predávajúcim
a kupujúcim č:

Zo dňa:

Dodací list č.

ITMS kód
projektu:

IČO:
v zastúpení:

Meno odovzdávajúcej
osoby
Funkcia odovzdávajúcej
osoby
Koncový užívateľ/
Škola
Kód školy
Adresa
Mesto

PSČ

V zastúpení
Meno preberajúcej
osoby
Funkcia preberajúcej
osoby
Kontakt na
koncového
užívateľa
e-mail:

Kontakt na koncového
užívateľa
tel:

Názov položky/popis tovaru, služby

Počet ks

Výrobné číslo/čísla

Predajná cena za kus
bez DPH

1
2
3
4

Celkom bez DPH v €
Celkom s DPH v €
Záruka

mesiacov, záručné podmienky podľa reklamačného poriadku a Čiastkovej zmluvy.
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s DPH

