
Kúpna zmluva č. Z202026215_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
IČ DPH: nie sme platcam
Bankové spojenie: IBAN: SK5481800000007000519082
Telefón: 0517081324

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTOCONT s.r.o.
Sídlo: Krasovského 14, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36396222
DIČ: 2020105428
IČ DPH: SK2020105428
Bankové spojenie: IBAN: SK53 0900 0000 0050 3080 8601
Telefón: +421 2 3278 8811

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom, antivírusový program
Kľúčové slová: Notebook s príslušenstvom, PC komponenty, softvér/licencie
CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a 

spotrebný materiál k nim; 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 51600000-8 - 
Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia; 48624000-8 - Softvérový balík pre 
operačný systém osobného počítača (PC); 48310000-4 - Softvérový balík na vytváranie 
dokumentov; 48761000-0 - Antivírusový softvérový balík; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením

2. Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením

3. Príslušenstvo k NTB: Originálna dokovacia stanica, Klávesnica + myš, Redukcia na HDMI

4. Taška k notebooku

5. Príslušenstvo k NTB: Originálna dokovacia stanica, Klávesnica + myš, Taška, Redukcia na HDMI

6. LCD monitor

7. LCD monitor

8. Kancelársky balík - krabicová verzia

9. Kancelársky balík - krabicová verzia

10. Antivírusový softvér - doplnenie

11. Numerická klávesnica

12. Pevný disk pre NAS

Položka č. 1: Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením
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Funkcia

Notebook na celodennú kancelársku prácu a konferenčnú prezentáciu, ako aj na zber, spracovanie, úpravu a vyhodnocovanie 
textov, zvukových a video záznamov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením ks 44

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

CPU procesor
BNCH: minimálne 4000 bodov podľa 
https://www.cpubenchmark.net; napr. Core i5-6200U min. 2,3GHz 
alebo ekvivalent

RAM op. pamäť min. 8 GB SO-DIMM DDR4

Disk min. 250GB SSD prevedenie M.2 alebo SATA

Optická mechanika Nie, bez CD/DVD mechaniky

Grafický adaptér GPU

Graficka karta s výkonom min 590 bodov podľa 
https://www.videocardbenchmark.net  podpora zobrazovania na 
dvoch monitoroch súčasne v rozšírenom režime (nie duplikácia 
obrazovky)

Displej Veľkosť 14.0“, matný; rozlíšenie FHD 1920x1080

Zvukový adaptér Áno, integrovaný

Konektivita LAN 1000 Mb/s  FullDuplex;  WiFi 802.11ac (pásmo 2,4Gz a 
5GHz);  Bluetooth

Audio Áno, integrované stereo reproduktory

Vstupné zariadenia
Nová podsvietená SK klávesnica; Polohovacie zariadenie: 
TouchPad a TrackPoint; Integrovaná webkamera; Integrovaný 
mikrofón; Čítačka odtlačku prsta (FingePrint)

Vstupno-výstupné porty
2x USB 3.0; 1x USB-C; 1x Dedikovaný dokovací konektor;  RJ-45 
LAN konektor; 1x Čítačka pamäťových kariet (SD/SDHC/SDXC); 
1x Združený audio konektor (sluch.+ mic.); 1x M.2 SATA konektor

Výstupné porty 1x DisplayPort; 1x VGA 15-pin (D-SUB) Port

Bezpečnosť Slot pre aplikovanie bezpečnostného zámku proti odcudzeniu a 
čítačka odtlačkov prstov

Batéria Áno, LiPol min. 3400mAh

Prevedenie Farba strieborná, kovové prevedenie; dedikovaný dokovací 
konektor

Hmotnosť NTB max. 1,95 kg

Napájanie Napájací adaptér 65W pre elektrickú zásuvku EÚ/SR ~ 220V s 
káblom

Operačný systém Windows 10 Pro SK, 64–bit; (predinštalovaný verzia 2004)

Záruka Požadujeme záruku na dodávané zariadenie min. 24 mes.

Iné požiadavky pre tovar Tovar plne funkčný bez známok opotrebenia alebo poškodenia; 
napr. HP EliteBook 840 G3 alebo vyšší ekvivalent

Iné požiadavky na softvér Softvér požadujeme dodať ako novú nepoužívanú licenciu v 
originálnom neporušenom balení

Položka č. 2: Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením

Funkcia

Notebook na celodennú kancelársku prácu a konferenčnú prezentáciu, ako aj na zber, spracovanie, úpravu a vyhodnocovanie 
textov, zvukových a video záznamov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dokovateľný NTB so softvérovým vybavením ks 20

Záruka mesiac 24
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

CPU procesor
BNCH: minimálne 4000 bodov podľa 
https://www.cpubenchmark.net; napr. Core i5-6200U min. 2,3GHz 
alebo ekvivalent

RAM op. pamäť min. 8 GB SO-DIMM DDR4

Disk min. 250GB SSD prevedenie M.2 alebo SATA

Optická mechanika Nie, bez CD/DVD mechaniky

Grafický adaptér GPU

Graficka karta s výkonom min 590 bodov podľa 
https://www.videocardbenchmark.net  podpora zobrazovania na 
dvoch monitoroch súčasne v rozšírenom režime (nie duplikácia 
obrazovky)

Displej Veľkosť 14.0“, matný; rozlíšenie FHD 1920x1080

Zvukový adaptér Áno, integrovaný

Konektivita LAN 1000 Mb/s  FullDuplex;  WiFi 802.11ac (pásmo 2,4Gz a 
5GHz);  Bluetooth

Audio Áno, integrované stereo reproduktory

Vstupné zariadenia
Nová podsvietená SK klávesnica; Polohovacie zariadenie: 
TouchPad a TrackPoint; Integrovaná webkamera; Integrovaný 
mikrofón; Čítačka odtlačku prsta (FingePrint)

Vstupno-výstupné porty
2x USB 3.0; 1x USB-C; 1x Dedikovaný dokovací konektor;  RJ-45 
LAN konektor; 1x Čítačka pamäťových kariet (SD/SDHC/SDXC); 
1x Združený audio konektor (sluch.+ mic.); 1x M.2 SATA konektor

Výstupné porty 1x DisplayPort; 1x VGA 15-pin (D-SUB) Port

Bezpečnosť Slot pre aplikovanie bezpečnostného zámku proti odcudzeniu a 
čítačka odtlačkov prstov

Batéria Áno, LiPol min. 3400mAh

Prevedenie Farba strieborná, kovové prevedenie; dedikovaný dokovací 
konektor

Hmotnosť NTB max. 1,95 kg

Napájanie Napájací adaptér 65W pre elektrickú zásuvku EÚ/SR ~ 220V s 
káblom

Operačný systém Windows 10 Pro SK, 64–bit; (predinštalovaný verzia 2004)

Záruka Požadujeme záruku na dodávané zariadenie min. 24 mes.

Iné požiadavky pre tovar Tovar plne funkčný bez známok opotrebenia alebo poškodenia; 
napr. HP EliteBook 840 G3 alebo vyšší ekvivalent

Iné požiadavky na softvér Softvér požadujeme dodať ako novú nepoužívanú licenciu v 
originálnom neporušenom balení

Položka č. 3: Príslušenstvo k NTB: Originálna dokovacia stanica, Klávesnica + myš, Redukcia na HDMI

Funkcia

Dokovacia stanica pre pripojenie periférnych zariadení k NTB; set bezdrôtovej klávesnice + myš; taška a redukcia pre 
pripojenie HDMI zariadení

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dokovacia stanica rovnakej značky s výrobcom NTB, 
set. bezdr. klávesnice a myši, taška, redukcia DP->HDM 
- všetko kompatibilné s dodávaným NTB na základe 
parametrov položky č. 1

ks 56

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Parametre dokovacej stanice Originálna dokovacia stanica rovnakej značky ako NTB (položka 
č.1) so sieťovým adaptérom

Pripojiteľnosť dokovacej stanice 2x DisplayPort; 1x VGA 15-pin (D-SUB) Port; 1x LAN RJ-45; 4x 
USB 3.0 port; 1x Line IN vstup; 1x Line OUT výstup

Bezpečnosť dokovacej stanice Slot pre aplikovanie bezpečnostného zámku proti odcudzeniu
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Napájanie dokovacej stanice Napájací adaptér 90W pre elektrickú zásuvku EÚ/SR ~ 220V s 
káblom

Parametre pre bezdrôtový set klávesnica + myš

Set bezdrôtovej klávesnice+myš kompatibilný naprieč všetkými 
platformami PC/NTB s 128-bitovým šifrovaním AES, Indikátor 
výdrže batérií, SK lokalizácia, led indikácia zapnutia numerickej 
klávesnice

Parametre pre redukciu: Redukcia DP to HDMI 1.4 ako 
adaptér

Redukcia prepájajúca HDMI F a DisplayPort M, dĺžka 5cm; Slúži 
na pripojenie do DisplayPortu na získanie plnohodnotného HDMI 
1.4 slotu, z ktorého už je môžné pripojiť zariadenia s HDMI 
vstupom

Iné požiadavky pre tovar

Dok. stanica nesmie byť opotrebovaná alebo poškodená; dodanie 
v ochrannom balení; Dodávaný tovar Set klávesnice+myš, taška a 
redukcia musia byť nové v originálnom balení a bez známok 
porušenia obalu

Položka č. 4: Taška k notebooku

Funkcia

Obal na notebook a príslušenstvo

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Obal na notebook a príslušenstvo ks 44

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Parametre pre tašku: praktická brašna s polstrovaným 
vnútorným priestorom pre notebook s HDF (pena s 
vysokou hustotou); Vrecko pre dokumenty; Neoprenová 
polstrovaná kvalitná rukoväť; Predné vrecko pre mobilné
príslušenstvo a drobnosti; Popruh umožňujúci pripevniť 
brašňu na kufor; Odnímateľný a dĺžkovo nastaviteľný 
ramenný popruh

Taška rozmerovo pre 14“ NTB; Materiál: Polyester

Iné požiadavky pre tovar Taška  musí byť nová v originálnom balení a bez známok 
porušenia obalu.

Položka č. 5: Príslušenstvo k NTB: Originálna dokovacia stanica, Klávesnica + myš, Taška, Redukcia na HDMI

Funkcia

Dokovacia stanica pre pripojenie periférnych zariadení k NTB; set bezdrôtovej klávesnice + myš; taška a redukcia pre 
pripojenie HDMI zariadení

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dokovacia stanica rovnakej značky s výrobcom NTB, 
set. bezdr. klávesnice a myši, taška, redukcia DP->HDM 
- všetko kompatibilné s dodávaným NTB na základe 
parametrov položky č. 1

ks 20

Záruka mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Parametre dokovacej stanice Originálna dokovacia stanica rovnakej značky ako NTB (položka 
č.1) so sieťovým adaptérom

Pripojiteľnosť dokovacej stanice 2x DisplayPort; 1x VGA 15-pin (D-SUB) Port; 1x LAN RJ-45; 4x 
USB 3.0 port; 1x Line IN vstup; 1x Line OUT výstup

Bezpečnosť dokovacej stanice Slot pre aplikovanie bezpečnostného zámku proti odcudzeniu

Napájanie dokovacej stanice Napájací adaptér 90W pre elektrickú zásuvku EÚ/SR ~ 220V s 
káblom

Parametre pre bezdrôtový set klávesnica + myš

Set bezdrôtovej klávesnice+myš kompatibilný naprieč všetkými 
platformami PC/NTB s 128-bitovým šifrovaním AES, Indikátor 
výdrže batérií, SK lokalizácia, led indikácia zapnutia numerickej 
klávesnice
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Parametre pre redukciu: Redukcia DP to HDMI 1.4 ako 
adaptér

Redukcia prepájajúca HDMI F a DisplayPort M, dĺžka 5cm; Slúži 
na pripojenie do DisplayPortu na získanie plnohodnotného HDMI 
1.4 slotu, z ktorého už je môžné pripojiť zariadenia s HDMI 
vstupom

Parametre pre tašku: praktická brašna s polstrovaným 
vnútorným priestorom pre notebook s HDF (pena s 
vysokou hustotou); Vrecko pre dokumenty; Neoprenová 
polstrovaná kvalitná rukoväť; Predné vrecko pre mobilné
príslušenstvo a drobnosti; Popruh umožňujúci pripevniť 
brašňu na kufor; Odnímateľný a dĺžkovo nastaviteľný 
ramenný popruh

Taška rozmerovo pre 14“ NTB; Materiál: Polyester

Iné požiadavky pre tovar

Dok. stanica nesmie byť opotrebovaná alebo poškodená; dodanie 
v ochrannom balení; Dodávaný tovar Set klávesnice+myš, taška a 
redukcia musia byť nové v originálnom balení a bez známok 
porušenia obalu

Položka č. 6: LCD monitor

Funkcia

Zobrazovacie zariadenie - monitor

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

LCD monitor ks 56

Veľkosť uhlopriečky palce 23,8

Záruka mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ obrazovky IPS podsvietenie WLED, matný povrch; počet farieb: 16,7M

Rozlíšenie
min. FHD 1920x1080 (obnovovacia frekvencia 60Hz); Pomer strán:
16: 9; Jas [cd/m2]: 250; Kontrast: 1000:1; Odozva [ms]: max. 5ms; 
Pozorovacie uhly (horizontal / vertikál): 178°/178°

Reproduktory Áno, 2x min. 2W

Konektory HDMI 1.4; VGA (D-SUB 15pin); DisplayPort 1.2; Audio in: 3,5 mm

Napájanie AC 220V EU/SR + kábel

Príslušenstvo HDMI a DP kábel v balení

Záruka Záruka na tovar min. 36 mes. Dodávaný tovar musí byť nový v 
originálnom balení bez známok porušenia obalu.

Iné požiadavky pre tovar Naklápanie monitoru: -3.0° / + 20.0°; Vyžaduje sa príprava pre 
VESA uchytenie; napr. AOC 24E1Q-FHD alebo vyšší ekvivalent

Položka č. 7: LCD monitor

Funkcia

Zobrazovacie zariadenie - monitor

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

LCD monitor ks 20

Veľkosť uhlopriečky palce 23,8

Záruka mesiac 36

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ obrazovky IPS podsvietenie WLED, matný povrch; počet farieb: 16,7M

Rozlíšenie
min. FHD 1920x1080 (obnovovacia frekvencia 60Hz); Pomer strán:
16: 9; Jas [cd/m2]: 250; Kontrast: 1000:1; Odozva [ms]: max. 5ms; 
Pozorovacie uhly (horizontal / vertikál): 178°/178°

Reproduktory Áno, 2x min. 2W

Konektory HDMI 1.4; VGA (D-SUB 15pin); DisplayPort 1.2; Audio in: 3,5 mm

Napájanie AC 220V EU/SR + kábel
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Príslušenstvo HDMI a DP kábel v balení

Záruka Záruka na tovar min. 36 mes. Dodávaný tovar musí byť nový v 
originálnom balení bez známok porušenia obalu.

Iné požiadavky pre tovar Naklápanie monitoru: -3.0° / + 20.0°; Vyžaduje sa príprava pre 
VESA uchytenie; napr. AOC 24E1Q-FHD alebo vyšší ekvivalent

Položka č. 8: Kancelársky balík - krabicová verzia

Funkcia

plnohodnotný softvér pre vytváranie dokumentov, tabuliek, prezentácií a prijímanie mailovej pošty

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Balik kompatibilny s produktami Office365, Echange 
2019 ks 57

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

produkt napr. Office 2019 Home and Bussines, prenositeľná verzia

Položka č. 9: Kancelársky balík - krabicová verzia

Funkcia

plnohodnotný softvér pre vytváranie dokumentov, tabuliek, prezentácií a prijímanie mailovej pošty

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Balik kompatibilny s produktami Office365, Echange 
2019 ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

produkt napr. Office 2019 Home and Bussines, prenositeľná verzia

Položka č. 10: Antivírusový softvér - doplnenie

Funkcia

ochrana pred malvérom, vrátane vírusov, ransomvéru, červov a spyvéru

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

renewal z 240 ks na 330 ESET Endpoint Antivirus ks 330

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

bezpečnosť ochrana pred malvérom, vrátane vírusov, ransomvéru, červov a 
spyvéru, blokovanie cielených útokov

Položka č. 11: Numerická klávesnica

Funkcia

Externá klávesnica pre rýchle zadávanie číselných hodnôt

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Klávesnica ks 25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dizajn a prevedenie Ergonomický tvar, Plug & Play, pripojenie cez USB, kompatibilná s 
OS Windows

Iné požiadavky pre tovar
Numerická klávesnica musí byť nová v originálnom balení a bez 
známok porušenia obalu, napr. Genius NumPad 100,USB alebo 
ekvivalent

Položka č. 12: Pevný disk pre NAS
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Funkcia

Disk pre nepretržitú prevádzku určený do NAS zariadení

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

HDD 3,5" pre NAS ks 2

Záruka mesiac 36

Veľkosť úložiska (kapacita) TB 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kapacita a prevedenie 4 TB; faktor tvaru 3,5"

Rýchlosť otáčania 7200 ot./min.

Rozhranie SATA 6Gb/s

Vlastnosti Obsahuje senzor nárazu a vibrácií; Kompatibilný s NAS; Určený 
pre prevádzku 24x7; Pracovné zaťaženie až 175TB ročne

Rýchlosť
Prenosová rýchlosť mechaniky: 600 MBps (externá); Interná 
rýchlosť dát: 204 MBpsVýška: max. 27.0 mm; MTBF 1 000 000 
hodiny; Prevádzka: 24x7; Neopraviteľné chyby: 1 na 10^14

Iné požiadavky na tovar Dodávaný tovar musí byť nový v originálnom balení bez známok 
porušenia obalu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ do 3 dní od uzavretia Zmluvy oznámi svoju kontaktnú osobu, ktorá následne bude oprávnená jednať s kontaktnou 
osobou za Objednávateľa.

Kontaktná osoba Objednávateľa je vedúci Oddelenia prevádzky IT a je určená za účelom vykonania obhliadky tovaru a 
skontrolovania dokladov dodávaných spolu s tovarom ako aj komunikácie s kontaktnou osobou Dodávateľa.

Dodávateľ do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, predloží (mailom) technickú špecifikáciu, vrátane technických listov s 
obrazovou ukážkou každého ponúkaného tovaru, preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu 
zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) a nacenením. Ďalej uvedie ceny bez DPH a ceny s DPH 
jednotlivých položiek predmetu plnenia zákazky ako aj jasné zadefinovanie doby záruky pre každý dodávaný tovar, ktoré budú 
podkladom pre fakturáciu.

Požaduje sa dodanie celého predmetu Zmluvy do 10 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy v čase pracovného dňa od 8:00 do
15:00 hod. Doručenie Dodávateľ vopred avizuje kontaktnej osobe Objednávateľa. Dodávaný tovar je nový v originálnom 
nepoškodenom balení, pokiaľ nie je špecifikované pre jednotlivé položky inak.

Tovar musí byť odovzdaný funkčný, so servisnou dokumentáciou, ktorá musí obsahovať minimálne návod na obsluhu v 
slovenskom/českom jazyku, preberací protokol s označením tovaru, jeho výrobným (sériovým) číslom ako aj udanie doby 
poskytnutej záruky.

Požadované technické vlastnosti sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky ako minimálne. V prípade ak budú 
zistené, že tovar nezodpovedá minimálnej požadovanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, alebo je nefunkčný - 
Objednávateľ si vyhradzuje právo tovar NEODOBRAŤ a dožadovať dodanie s adekvátnymi paremetrami a funkčnosťou.

V prípade rozporu či pochybností splnenia požadovanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, má Objednávateľ právo 
vyžiadať si od Dodávateľa vzorový kus tovaru za účelom odsúhlasenia požadovaných parametrov, alebo odkontrolovania 
nainštalovaných programov.

Odstúpenie od Zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok v zmysle OPET. Za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok sa považuje nedodržanie záväzku splniť predmet Zmluvy v rozsahu, kvalite a požadovanej 
technickej špecifikácii stanovenej Objednávateľom a ak Dodávateľ mešká so splnením predmetu zmluvy o 10 a viac dní.

Až po odsúhlasení ponuky Objednávateľom je odsúhlasená ďalšia možnosť (ak to produkty neobsahujú štandartne) vykonania
prác na inštalácii či konfigurácii obstaraných softvérových produktov v zmysle zadania.

Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného 
platobného styku bez zálohovej platby a to až po kompletnej dodávke predmetu obstarania.

Dodanie tovaru spolu s faktúrou a dodacím listom, ktoré obsahujú všetky náležitosti v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v SR a v súlade s platnými obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.

Dodávateľ je povinný uviesť na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k jednotlivým položkám. Cenou 
sa rozumie cena vrátane dopravy na miesto plnenia určené Objednávateľom (adresa sídla Objednávateľa z Kúpnej zmluvy). 
Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia. Faktúra

V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi.
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Položky 2,5,7,9, budú mať zo strany Dodávateľa vyhotovený samostatný dodací list a faktúru s uvedením čísla projektu: 
312011ALF7.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiacého s dodávaným tovarov, službami a stavebnými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetkú
potrebnú súčinnosť. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, 
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, alebo iných postupov.

Dodávateľ je povinný odovzdať tovar v mieste plnenia len kontaktnej osobe Objednávateľa - prípadne ňou poverenej osobe, 
ktorá vykoná obhliadku tovaru a skontroluje doklady dodávané spolu s tovarom.

Dodávateľ dodaním predmetu Zmluvy súhlasí s vybavovaním reklamácie tovaru po dobu trvania záruky v sídle Objednávateľa 
a v lehote do 30 dní, ak nie je určené inak.  Na náklady Objednávateľa, vie Dodávateľ poskytovať aj pozáručny servis pre 
dodaný tovar.

Dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru vrátane dopravy a vynesenia na miesto plnenia a odvozu obalov v ktorých bude predmet 
zákazky dopravený. Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Námestie mieru 2 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.10.2020 11:30:00 - 02.11.2020 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

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: 58 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 70 000,00 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.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.10.2020 11:40:01

Objednávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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