
Kúpna zmluva č. Z201761222_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo: Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín-Kňažia, Slovenská republika
IČO: 00891479
DIČ: 2020424329
IČ DPH: SK2020424329
Číslo účtu: SK 90 8180 0000 0070 0048 3980
Telefón: 0435864194

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Pavel Scholtz
Sídlo: THK 2, 97404 Banska Bystrica, Slovenská republika
IČO: 43206735
DIČ: 1820004868
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0940744494

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Záložné zdroje UPS
Kľúčové slová: UPS, záložný zdroj napájania z elektrickej siete, batéria
CPV: 31154000-0 - Zdroje nepretržitého/stáleho napájania; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Záložné zdroje UPS

Funkcia

Záložné zdroje slúžiace na zabezpečenie nepretržitej prevádzky a ochrany dátových technických zariadení pred 
neočakávanými poruchami a výpadkami elektrickej rozvodnej siete. 

Ochrana aktívnych prvkov siete a serverov v lokálnej počítačovej sieti objednávateľa.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. záložný zdroj UPS line-interactive ks 3

2. záložný zdroj UPS rack-mountable ks 2

3. záložný zdroj UPS rack-mountable ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. záložný zdroj UPS line-interactive

- výstupný výkon: min. 1150VA/700W

- výstupné napätie: 230v

- výstupné zásuvky: min. 4

- komunikačný port: min. 1x RS232 alebo USB

- indikovanie stavu: samostatné LED
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- obslužný softvér na CD/DVD: pre OS MS Windows ako súčasť balenia

2. záložný zdroj UPS rack-mountable

- výstupný výkon: min. 900VA/750W

- výstupné napätie: 230v

- výstupné zásuvky: min. 4

- komunikačný port: min. 1x RS232 alebo USB

- indikovanie stavu: samostatné LED a LCD displej

- obslužný softvér na CD/DVD: pre OS MS Windows ako súčasť balenia

3. záložný zdroj UPS rack-mountable

- výstupný výkon: min. 1800VA/1500W

- výstupné napätie: 230v

- výstupné zásuvky: min. 4

- komunikačný port: min. 1x RS232 alebo USB

- indikovanie stavu: samostatné LED a LCD displej

- obslužný softvér na CD/DVD: pre OS MS Windows ako súčasť balenia

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

Predmetom zákazky sú len preukázateľne nové zariadenia UPS, objednávateľ neakceptuje tovar rozbalený, používaný, 
vystavovaný, opravovaný, renovované a repasované zariadenia.

Tovar musí byť zabalený v originálnych obaloch od výrobcov, spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia výrobku, neporušený
a nepoškodený.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Jelšavská 404

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.11.2017 17:31:00 - 08.12.2017 17:31:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 080,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 0,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 080,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.11.2017 08:52:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola polytechnická
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Pavel Scholtz
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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