VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(tovary)
zadaná podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní číslo 343/2015 Z.z. – zákazka s nízkou hodnotou

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Obec (mesto):
PSČ:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36 836 567
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
974 96

Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Peter Iglár
Telefón: 0911 678 997
Elektronická pošta: peter.iglar@bbrsc.sk
Vo veciach technických: Bc. Daniel Dioši
Telefón: 048/47 27 369
Elektronická pošta: daniel.diosi@bbrsc.sk
(ďalej len “verejný obstarávateľ“ )

2.Predmet zákazky
Dodanie tovaru.

3.Názov predmetu zákazky
Výpočtová technika

4.Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – Výpočtová technika
Opis predmetu zákazky
1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Obstarávateľ požaduje v rámci predmetnej zákazky dodanie nasledovných druhov tovaru:
Zoznam položiek:
1.
2.
3.
4.
5.

PC zostava I.
PC zostava II.
PC zostava III.
Notebook
Monitor

Položka č.1: PC zostava I. (16 ks)
- štandardná počítačová zostava v zložení: stolový počítač (desktop PC), operačný systém (licencia typu OEM),
klávesnica (slovenský layout), myš (optický senzor), záruka (36 mesiacov),
- dodanie predmetu vrátane súvisiacich služieb: dopravy a vykládky, zapojenia a uvedenia do prevádzky v sídle
objednávateľa, poskytnutie základného zaškolenia obsluhy a údržby,
- zadaniu vyhovuje model "V520 TWR 10NK" výrobcu "Lenovo Group Ltd." zostavenie "10NK003DXS" s
rozšírenou zárukou alebo ekvivalent spĺňajúci technickú a funkčnú špecifikáciu.
Technické vlastnosti:
Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

a) stolový počítač (desktop PC)
- prevedenie skrinky, formát:

Minitower, konvertovateľný na desktop

- prevedenie skrinky, farba:

čierna, jednotné farebné prevedenie

- prevedenie skrinky, max. rozmery:

šírka 15 cm; výška 37 cm; hĺbka 30 cm (pri pohľade zpredu)

- prevedenie skrinky, zabezpečenie:

Security slot Kensington alebo ekvivalentný slot pre zamknutie

- napájací zdroj:

max. 240W ATX s termoreguláciou a s aktívnym PFC

- napájací zdroj, min. účinnosť:

min. účinnosť 85% v súlade so štandardom 80 Plus Bronze

- základná doska, čipová sada:

Intel B250 Series Chipset alebo ekvivalentný

- základná doska, rozširujúce sloty:

min. 1x PCIe 3.0 x16; 1x PCIe 2.0 x1; 2x M.2 card slot

- procesor, typ:

min. dvoj-jadrový 64-bitový mikroprocesor rady x86 (Intel)

- procesor, výkon dosahujúci min. skóre:

5180 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark

- procesor, vyrovnávacia pamäť cache:

min. 3 MB fast memory (SmartCache)

- procesor, max. úroveň TDP:

55 W

- procesor, vrátane integrovaného grafického:

áno, vrátane grafického mikroprocesora s podporou 4K

- operačná pamäť:

min. 4 GB DDR v zapojení single-channel (1 modul)

- pevný disk, jednotka SSD:

min. 240 GB Solid State Drive 32Gb/s

- optická mechanika, jednotka DVD:

DVD+RW/DVD-RW (SATA) multiformátová 1.5Gb/s

- čítačka pamäťových kariet:

min. 7-in-1 media card reader (multiformátová)

- grafická karta integrovaná:

VGA integrovaný grafický adaptér

- grafická karta integrovaná, výstupné porty:

min. 1x DP, min. 1x VGA, min. 1x HDMI alebo druhý DP

- sieťová karta:

NIC integrovaný sieťový adaptér

- sieťová karta, rozhranie:

min. 1x Gigabit Ethernet LAN (10/100/1000 Mbit)

- zvuková karta:

integrovaná zvuková karta s reproduktorom

- zvuková karta, typ:

min. 1x High Definition Audio

- I/O porty USB typu USB 3.0:

min. 2x USB 3.0 vpredu, min. 2x USB 3.0 vzadu

b) operačný systém (licencia typu OEM)
- licencia operačného systému:

MS Windows 10 Professional

- predinštalovaný operačný systém:

MS Win 10 Pro zostavenie 1709; 64-bit; slovenský

c) klávesnica (slovenský layout)
- prevedenie/formát:

štandardná SK/US; pripojenie USB; čierna

d) myš (optický senzor)
- prevedenie/formát:

štandardná 3-tlačidlová; pripojenie USB; čierna

e) záruka (36 mesiacov)
- záručná doba:

min. 36 mesiacov vrátane služby On-site NBD

- záručná doba, typ služby:

poskytnutie servisu/opravy do 24 hodín v sídle objednávateľa

Položka č.2: PC zostava II. (4 ks)
-

štandardná počítačová zostava v zložení: stolový počítač (desktop PC), operačný systém (licencia typu OEM),
klávesnica (slovenský layout), myš (optický senzor), záruka (36 mesiacov),

-

dodanie predmetu vrátane súvisiacich služieb: dopravy a vykládky, zapojenia a uvedenia do prevádzky v sídle
objednávateľa, poskytnutie základného zaškolenia obsluhy a údržby,
zadaniu vyhovuje model "V520 TWR 10NK" výrobcu "Lenovo Group Ltd." zostavenie "10NK0045XS" s
rozšírenou zárukou alebo ekvivalent spĺňajúci technickú a funkčnú špecifikáciu.

Technické vlastnosti:
Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

a) stolový počítač (desktop PC)
- prevedenie skrinky, formát:

Minitower, konvertovateľný na desktop

- prevedenie skrinky, farba:

čierna, jednotné farebné prevedenie

- prevedenie skrinky, max. rozmery:

šírka 15 cm; výška 37 cm; hĺbka 30 cm (pri pohľade zpredu)

- prevedenie skrinky, zabezpečenie:

Security slot Kensington alebo ekvivalentný slot pre uzamknutie

- napájací zdroj:

max. 240W ATX s termoreguláciou a s aktívnym PFC

- napájací zdroj, min. účinnosť:

min. účinnosť 85% v súlade so štandardom 80 Plus Bronze

- základná doska, čipová sada:

Intel B250 Series Chipset alebo ekvivalentný

- základná doska, rozširujúce sloty:

min. 1x PCIe 3.0 x16; 1x PCIe 2.0 x1; 2x M.2 card slot

- procesor, typ:
- procesor, výkon dosahujúci min. skóre:

min. štvor-jadrový 64-bitový mikroprocesor rady x86 (Intel)
6680 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark

- procesor, vyrovnávacia pamäť cache:

min. 6 MB fast memory (SmartCache)

- procesor, max. úroveň TDP:

85 W

- procesor, vrátane integrovaného grafického:

áno, vrátane grafického mikroprocesora s podporou 4K

- operačná pamäť:

min. 8 GB DDR v zapojení dual-channel (2 moduly)

- pevný disk, jednotka SSD:

min. 240 GB Solid State Drive 32Gb/s

- optická mechanika, jednotka DVD:

DVD+RW/DVD-RW (SATA) multiformátová 1.5Gb/s

- čítačka pamäťových kariet:

min. 7-in-1 media card reader (multiformátová)

- grafická karta integrovaná:

VGA integrovaný grafický adapter

- grafická karta integrovaná, výstupné porty:

min. 1x DP, min. 1x VGA, min. 1x HDMI alebo druhý DP

- grafická karta s vlastnou pamäťou:

VGA diskrétny grafický adaptér

- grafická karta s vlastnou pamäťou, výkon:

min. na úrovni Radeon RX 550

- grafická karta s vlastnou pamäťou, pamäť:

min. 2 GB GDDR5

- grafická karta s vlastnou pamäťou, porty:

min. 1x DVI, min. 1x HDMI alebo DP

- sieťová karta:

NIC integrovaný sieťový adaptér

- sieťová karta, rozhranie:

min. 1x Gigabit Ethernet LAN (10/100/1000 Mbit)

- zvuková karta:

integrovaná zvuková karta s reproduktorom

- zvuková karta, typ:

min. 1x High Definition Audio

- I/O porty USB typu USB 3.0:

min. 2x USB 3.0 vpredu, min. 2x USB 3.0 vzadu

b) operačný systém (licencia typu OEM)
- licencia operačného systému:

MS Windows 10 Professional

- predinštalovaný operačný systém:

MS Win 10 Pro zostavenie 1709; 64-bit; slovenský

c) klávesnica (slovenský layout)
- prevedenie/formát:

štandardná SK/US; pripojenie USB; čierna

d) myš (optický senzor)
- prevedenie/formát:

štandardná 3-tlačidlová; pripojenie USB; čierna

e) záruka (36 mesiacov)
- záručná doba:

min. 36 mesiacov vrátane služby On-site NBD

- záručná doba, typ služby:

poskytnutie servisu/opravy do 24 hodín v sídle objednávateľa

Položka č.3: PC zostava III. (1 ks)
-

all-in-one počítačová zostava v zložení: stolový počítač (all-in-one PC), napájací adaptér (zdroj), operačný
systém (licencia typu OEM), klávesnica (slovenský layout), myš (optický senzor), záruka (36 mesiacov),
dodanie predmetu vrátane súvisiacich služieb: dopravy a vykládky, zapojenia a uvedenia do prevádzky v sídle
objednávateľa, poskytnutie základného zaškolenia obsluhy a údržby,
zadaniu vyhovuje model "V410z AIO 10QV" výrobcu "Lenovo Group Ltd." zostavenie "10QV000JXS" s
rozšírenou zárukou alebo ekvivalent spĺňajúci technickú a funkčnú špecifikáciu.

Technické vlastnosti:
Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

a) stolový počítač (all-in-one PC)
- prevedenie počítača, formát:
- prevedenie počítača, farba:

All-in-One, zariadenie všetko v jednom
čierna, jednotné farebné prevedenie

- prevedenie počítača, max. rozmery:

šírka 50 cm; výška 33 cm; hĺbka 6 cm (pri pohľade zpredu)

- prevedenie počítača, zabezpečenie:
- stojan, typ:

Security slot Kensington alebo ekvivalentný slot pre
uzamknutie
nastaviteľný podstavec

- stojan, náklon panela (tilt):

min. od -5° do min. 65°

- stojan, otáčanie panela (swivel):

min. od -45° do min. 45°

- stojan, max. rozmery, spolu:

šírka 50 cm; výška 42 cm; hĺbka 23 cm (pri pohľade zpredu)

- obrazovka, veľkosť:

21.5" (54,61 cm)

- obrazovka, prevedenie:

s bezrámovým dizajnom

- obrazovka, rozlíšenie:

Full-HD (1920 x 1080)

- obrazovka, parametre:

kontrast min. 1000:1, jas min. 250 nits, odozva max. 8 ms

- obrazovka, pozorovacie uhly:

min. 176° vodorovne, min. 176° zvislo

- základná doska, čipová sada:

Intel B250 Series Chipset alebo ekvivalentný

- základná doska, rozširujúce sloty:

min. 2x M.2 card slot

- procesor, typ:

min. dvoj-jadrový 64-bitový mikroprocesor rady x86 (Intel)

- procesor, výkon dosahujúci min. skóre:

5100 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark

- procesor, vyrovnávacia pamäť cache:

min. 3 MB fast memory (SmartCache)

- procesor, max. úroveň TDP:

55 W

- procesor, vrátane integrovaného grafického:

áno, vrátane grafického mikroprocesora s podporou 4K

- operačná pamäť:

min. 4 GB DDR v zapojení single-channel (1 modul)

- pevný disk, jednotka SSD:

min. 120 GB Solid State Drive 32Gb/s

- optická mechanika, jednotka DVD:

DVD+RW/DVD-RW (SATA) multiformátová 1.5Gb/s

- čítačka pamäťových kariet:

min. 6-in-1 media card reader (multiformátová)

- grafická karta integrovaná:

VGA integrovaný grafický adaptér

- grafická karta integrovaná, výstupné porty:

min. 1x HDMI alebo DP

- integrovaná kamera:

webkamera s rozlíšením min. 720p

- sieťová karta:

NIC integrovaný sieťový adaptér

- sieťová karta, rozhranie:

min. 1x Gigabit Ethernet LAN (10/100/1000 Mbit)

- zvuková karta:

integrovaná zvuková karta s dvomi reproduktormi

- zvuková karta, typ:

min. 1x High Definition Audio

- I/O porty USB typu USB:

min. 2x USB 3.1 G1 vpredu, min. 4x USB 2.0 vzadu

b) napájací adaptér:

- napájací adaptér, typ:

max. 90W externý s prívodným el. káblom

- napájací adaptér, min. účinnosť:

min. účinnosť 88%

c) operačný systém (licencia typu OEM)
- licencia operačného systému:

MS Windows 10 Professional

- predinštalovaný operačný systém:

MS Win 10 Pro zostavenie 1709; 64-bit; slovenský

d) klávesnica (slovenský layout)
- prevedenie/formát:

štandardná SK/US; pripojenie USB; čierna

e) myš (optický senzor)
- prevedenie/formát:

štandardná 3-tlačidlová; pripojenie USB; čierna

f) záruka (36 mesiacov)
- záručná doba:

min. 36 mesiacov vrátane služby On-site NBD

- záručná doba, typ služby:

poskytnutie servisu/opravy do 24 hodín v sídle objednávateľa

Položka č.4: Notebook (2 ks)
-

notebook zostava v zložení: prenosný počítač (notebook PC), napájací adaptér (zdroj), operačný systém
(licencia typu OEM), myš (optický senzor), záruka (36 mesiacov),
dodanie predmetu vrátane súvisiacich služieb: dopravy a vykládky, zapojenia a uvedenia do prevádzky v sídle
objednávateľa, poskytnutie základného zaškolenia obsluhy a údržby,
zadaniu vyhovuje model "E470 (14) 20H1" výrobcu "Lenovo Group Ltd." zostavenie "20H1006KXS" s
rozšírenou zárukou alebo ekvivalent spĺňajúci technickú a funkčnú špecifikáciu.

Technické vlastnosti:
Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

a) prenosný počítač (notebook PC)
- prevedenie, formát:

14-palcový

- prevedenie, farba:

čierna, jednotné farebné prevedenie

- prevedenie, max. rozmery:

šírka 34 cm; výška 2,4cm; hĺbka 25 cm (pri pohľade zpredu)

- prevedenie, max. hmotnosť:

1,9 kg

- prevedenie, zabezpečenie:

Security slot Kensington alebo ekvivalentný slot pre uzamknutie

- displej, veľkosť:

14.0" (35,5 cm)

- displej, rozlíšenie:

min. HD (1366 x 768)

- displej, prevedenie:

matný (anti-glare)

- displej, parametre:

kontrast min. 400:1, jas min. 220 nits, odozva max. 8 ms

- základná doska, čipová sada:

Intel HM170 Series Chipset alebo ekvivalentný

- základná doska, rozširujúce sloty:

min. 1x M.2 card slot

- procesor, typ:

min. dvoj-jadrový 64-bitový mikroprocesor rady x86 (Intel)

- procesor, výkon dosahujúci min. skóre:

3150 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark

- procesor, vyrovnávacia pamäť cache:

min. 3 MB fast memory (SmartCache)

- procesor, max. úroveň TDP:

15 W

- procesor, vrátane integrovaného grafického:

áno, vrátane grafického mikroprocesora s podporou 4K

- operačná pamäť:

min. 4 GB DDR v zapojení single-channel (1 modul)

- pevný disk, jednotka SSD:

min. 180 GB Solid State Drive 6.0Gb/s

- optická mechanika, jednotka DVD:

DVD+RW/DVD-RW (SATA) multiformátová 1.5Gb/s

- čítačka pamäťových kariet:

min. 4-in-1 media card reader (multiformátová)

- grafická karta integrovaná:

VGA integrovaný grafický adaptér

- grafická karta integrovaná, výstupné porty:

min. 1x HDMI alebo DP

- integrovaná kamera:

webkamera s rozlíšením min. 720p

- sieťová karta:

1x integrovaný sieťový adaptér a 1x M.2 bezdrôtový Wi-Fi

- sieťová karta, rozhranie:

min. 1x GbE LAN NIC (10/100/1000 Mbit), min. 802.11ac

- zvuková karta:

integrovaná zvuková karta s dvomi reproduktormi

- zvuková karta, typ:

min. 1x High Definition Audio

- I/O porty typu USB:
- batéria:

min. 2x USB 3.0, min. 1x USB 2.0
min. trojčlánková s kapacitou min. 45 Wh

b) napájací adaptér:
- napájací adaptér, typ:

min. 45W napájací adaptér 230V

c) operačný systém (licencia typu OEM)
- licencia operačného systému:

MS Windows 10 Professional

- predinštalovaný operačný systém:

MS Win 10 Pro zostavenie 1709; 64-bit; slovenský

d) myš (optický senzor)
- prevedenie/formát:

štandardná 3-tlačidlová; pripojenie USB; čierna

e) záruka (36 mesiacov)
- záručná doba:

min. 36 mesiacov vrátane služby On-site NBD

- záručná doba, typ služby:

poskytnutie servisu/opravy do 24 hodín v sídle objednávateľa

Položka č.5: Monitor (6 ks)
-

monitor: plochý displej (monitor LCD), záruka (36 mesiacov),
dodanie predmetu vrátane súvisiacich služieb: dopravy a vykládky, zapojenia a uvedenia do prevádzky v sídle
objednávateľa, poskytnutie základného zaškolenia obsluhy a údržby,
zadaniu vyhovuje model "T24i-10" výrobcu "Lenovo Group Ltd." zostavenie "61A6MAT3EU" s rozšírenou
zárukou alebo ekvivalent spĺňajúci technickú a funkčnú špecifikáciu.

Technické vlastnosti:
Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

a) plochý displej (monitor LCD)
- prevedenie, formát:

24-palcový

- prevedenie, farba:

čierna, jednotné farebné prevedenie

- prevedenie, max. rozmery:

šírka 55 cm; výška 35 cm; hĺbka 5 cm (pri pohľade zpredu)

- prevedenie, zabezpečenie:
- displej, veľkosť:

Security slot Kensington alebo ekvivalentný slot pre
uzamknutie
min. 23.5" (59,69 cm)

- displej, rozlíšenie:

min. Full HD (1920 x 1080)

- displej, prevedenie:

matný (anti-glare)

- displej, parametre:

kontrast min. 1000000:1, jas min. 250 nits, odozva max. 4 ms

- vstupné porty:

min. 1x VGA, min. 1x HDMI alebo DP

b) záruka (36 mesiacov)
- záručná doba:

min. 36 mesiacov vrátane služby On-site NBD

- záručná doba, typ služby:

poskytnutie servisu/opravy do 24 hodín v sídle objednávateľa

Osobitné požiadavky na plnenie:
- vrátane dopravy na miesto plnenia,
- vrátane inštalácie na mieste plnenia,
- vrátane zaškolenia max. 2 osôb v rozsahu max. 1 hodiny,
- nový, doposiaľ nepoužitý tovar,
- nový, doposiaľ nepoužitý krabicový softvér,

-

predmetom plnenia sú len preukázateľne nové zariadenia a licencie softvéru, verejný obstarávateľ neakceptuje
tovar rozbalený, používaný, vystavovaný, opravovaný, renovované, repasované alebo inak upravované
zariadenia a licencie,
dodávateľ predloží technickú špecifikáciu s vyznačenými údajmi potvrdzujúcimi splnenie všetkých funkčných a
technických požiadaviek na zariadenia a podrobný rozpočet jednotkových cien s DPH a bez DPH do 3
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy,
pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo
výrobcu, verejný obstarávateľ v takomto prípade bude akceptovať ekvivalentné plnenie len tovarom s
preukázateľne lepšími parametrami,
v prípade, že dodávateľ predloží verejnému obstarávateľovi návrh plnenia, ktorý nezodpovedá popisu a
technickej špecifikácií podľa popisu v predmete zákazky má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy s
okamžitou platnosťou,
dodávka tovaru sa uskutočňuje v pracovný deň v čase od 08:00 hod. do 15.00 hod. (do termínu sa
nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky) s dodacím listom,
dodací list musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej časti PC
zostavy bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu PC zostavy bez DPH, s DPH, celková cena za celkové
množstvo PC zostáv bez DPH, s DPH,
záručná doba je minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Záručná doba na
vykonanú opravu je minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o vykonanej oprave.

Dodávateľ sa zaväzuje:
- k bezplatnému poskytovaniu autorizovaného záručného servisu a bezplatnej údržby tovaru počas trvania
záručnej doby tovaru.
- k poskytovaniu autorizovaného mimozáručného servisu,
- k vykonávaniu záručného a mimozáručného servisu výhradne kvalifikovanými, odborne spôsobilými osobami,
- k nástupu servisného technika na servisnú opravu v sídle verejného obstarávateľa najneskôr do 1 pracovného
dňa od nahlásenia poruchy dodávateľovi,
- k nástupu servisného technika na servisnú opravu v sídle verejného obstarávateľa najneskôr do 1 pracovného
dňa od nahlásenia poruchy dodávateľovi,
- odstrániť vady/poruchy zariadenia najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu,
- odstrániť vady/poruchy najneskôr do 48 hodín pri potrebe dodania náhradných dielov potrebných pre
uvedenie zariadenia do riadnej prevádzky,
- v prípade že nie je schopný odstrániť vadu/poruchu v uvedenom termíne, poskytnúť verejnému
obstarávateľovi plne funkčný náhradný tovar (identický) a to počas celej doby trvania opravy tovaru,
najneskôr do 24 hodín od uplynutia termínu na opravu, že znáša všetky náklady (napr. doprava) spojené s
odstránením vady/poruchy na zariadeniach počas trvania celej záručnej doby.
-

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej v Opise predmetu
zákazky sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

5.Miesto dodania predmetu zákazky
Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

6.Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Zoznam položiek:
1.
2.
3.
4.
5.

PC zostava I.
PC zostava II.
PC zostava III.
Notebook
Monitor

- 16 ks
- 4 ks
- 1 ks
- 2 ks
- 6 ks

7.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
15 000,- € slovom pätnásťtisíc EUR

8.Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie

9.Možnosť predloženia variantných riešení
Nie

10.Trvanie zmluvy
Do 30.06.2018. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa.

11.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Predávajúcemu nebude poskytnutý
preddavok na plnenie zmluvy. Platba sa uskutoční na základe faktúry formou bankového prevodu po dodaní
a prevzatí všetkých dokladov k vykonanému auditu..

12.Podmienky účasti uchádzačov
Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
Uchádzač predloží:
a) identifikačné údaje uchádzača,
b) vyplnenú a podpísanú Prílohu č.1 (Návrh uchádzača na plnenie predmetu zákazky),
c) doklad o oprávnení poskytovať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorý predkladá uchádzač
ponuku – stačí predložiť kópiu (neoverenú); originál alebo úradne overenú kópiu predloží až úspešný uchádzač na
základe výzvy verejného obstarávateľa ku dňu podpisu zmluvy.
Pokiaľ je uchádzač zapísaný v Zozname podnikateľov vedenom na úrade pre verejné obstarávanie, túto skutočnosť
uvedie, nemusí sa ďalej preukazovať iným dokladom v zmysle tohto bodu.
d) návrh kúpnej zmluvy podpísaný uchádzačom,

13.Predloženie ponúk
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom
obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
● označenie heslom: „prieskum trhu – neotvárať- „Výpočtová technika“
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do podateľne osobne alebo poštou na adresu:
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí.

14.Lehota na predkladanie ponúk
Lehota : do 07.02.2018 do 12,00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.

15. Obhliadka miesta dodania zákazky
Nie je potrebná.

16. Jazyk ponuky
Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v slovenskom jazyku.

17. Spôsob určenia ceny
Navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
1. uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.

2. ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu uvedie
v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH,
upozorní.
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady predávajúceho. Cena je konečná, nemenná.

18. Kritériá na hodnotenie ponúk
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet
zákazky.
Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na
kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka.

19.Použitie elektronickej aukcie
Nie.

20. Doplňujúce informácie:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v mieste sídla obstarávateľa.
dňa 08.02.2018 o 13.00 hod.
Výsledkom súťaže bude Kúpna zmluva.

21.Vyhradenie práva
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo VO,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných
prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený.

22. Lehota viazanosti
Do 30.06.2018

23. Prílohy
- Príloha č.1
- Návrh Kúpnej zmluvy

V Banskej Bystrici, dňa 31.01.2018

Ing. Peter Iglár
kontrolný špecialista

Príloha č. 1
Návrh uchádzača na plnenie predmetu zákazky

Zákazka na dodanie tovaru
„Výpočtová technika“
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
množstvo
Predmet zákazky- názov

PC zostava I.

16 ks

PC zostava II.

4 ks

PC zostava III.

1 ks

Notebook

2 ks

Monitor

6 ks

Cena za m.j.

Cena spolu

DPH 20 %

Cena spolu s DPH

v EUR bez

bez DPH

v EUR

v EUR

DPH

v EUR

Spolu

V ............................................, dňa ...............................

........................................................................
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)
Preambula

1.

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle § 3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup podlimitnej zákazky s názvom
technika“.

„Výpočtová

Článok I.
Zmluvné strany

1.1

Kupujúci

:

Sídlo:
Právna forma

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

:

Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu B.Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka:909/S

V zastúpení

:

Ing. Ján Butkovský – predseda predstavenstva
JUDr. Drahomír Ivan – podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnená jednať vo
veciach Zmluvy
ekonomických
technicko-prevádzkových
IČO

:
:
:
:

Ing. Ján Butkovský – predseda predstavenstva
Ing. Simona Gačevičová – vedúca ekonomického úseku
Mgr. Igor Čierny – vedúci technicko-prevádzkového úseku
36 836 567

DIČ

:

2022451189

IČ DPH

:

SK 2022451189

Bankové spojenie

:

VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu pre SEPA platbu

:

SK82 0200 0000 0021 8394 4256

Fakturačná adresa :
cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., generálne riaditeľstvo, Majerská
Č. telefónu

048/414 27 61

Č. faxu

048/472 73 65

email :

gr@bbrsc.sk, sekretariat@bbrsc.sk

(ďalej len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.2

Predávajúci

:

Sídlo

:

Právna forma

:

, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu

V zastúpení

:

Osoby oprávnená jednať v
mene Predávajúceho
IČO

:
:

DIČ

:

IČ DPH

:

Bankové spojenie

:

Číslo účtu pre SEPA platbu

:

Č. telefónu

:

, Oddiel:

, Vložka:

(ďalej len „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto Zmluvu:

Čl. I
Predmet zmluvy a kvalita tovaru

1.1
1.2

1.3

1.4

Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, tovaru „Výpočtovej techniky“, špecifikovaného
v položkovitom rozpočte s presnou technickou špecifikáciou, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
Predávajúci touto zmluvou zo svojho výlučného vlastníctva predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva
tovar a kupujúci tovar do svojho výlučného vlastníctva kupuje za kúpnu cenu uvedenú v Zmluve. Predmetom
tejto Zmluvy je zároveň záväzok Predávajúceho dodať tovar „Výpočtovú techniku“ kupujúcemu (ďalej len
„Predmet zmluvy“).
Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet zmluvy, vrátane jeho dopravy na miesta určenia, a to podľa
požiadaviek Kupujúceho a Kupujúci sa zaväzuje Predmet zmluvy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II
tejto Zmluvy.
Predávajúci ručí, že dodaný tovar spĺňa platné podmienky STN, EN a právne predpisy v SR v plnom rozsahu.
Predávajúci ručí za Predmet zmluvy, t.j. že tento má v dobe preberania Kupujúcim požadované vlastnosti, ktoré
zodpovedajú technickým normám a parametrom tak, aby nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.

Čl. II
Kúpna cena

2.1

Kúpna cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky
MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR
č.375/1999 Z. z., ako cena maximálna.

2.2

Cena za celý Predmet zmluvy je vrátane DPH, dopravy, cla, správnych a iných poplatkov.

2.3

Kúpna cena za dodanie celého Predmetu zmluvy podľa Čl. I bod 1.1 Zmluvy:
2.3.1

cena bez DPH

...................................................(doplní Predávajúci)

2.3.2

DPH

...................................................(doplní Predávajúci)

2.3.3

cena spolu s DPH

...................................................(doplní Predávajúci)

(Slovom ............................................................... EUR)

2.4

Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

2.5

Zmena jednotkovej ceny podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy je prípustná výhradne pri zmene výšky zákonnej sadzby
DPH.

Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania

3.1

Predávajúci sa zaväzuje splniť Predmet zmluvy podľa Čl. I tejto Zmluvy maximálne do 14 pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

3.2

Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 tejto Zmluvy je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný
a jeho splnenie je nutné dokladovať dodacím listom.

3.3

Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú
určené na jednorazové použitie. Tovar bude dodaný spolu s návodom na použitie v slovenskom jazyku.

3.4

Kupujúci môže odmietnuť prevzatie jednotlivých dodávok tovaru, ak preberaný tovar nespĺňa požadované
kvalitatívne a kvantitatívne parametre. Dopravné náklady v takomto prípade znáša Predávajúci.

3.4

Predmet zmluvy prevezme zodpovedný pracovník Kupujúceho: Bc. Daniel Dioši.

3.5

Miesto dodania Predmetu zmluvy:
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., generálne riaditeľstvo, Majerská cesta 94, 974 96 Banská
Bystrica

Článok IV.
Platobné a fakturačné podmienky

4.1

Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II tejto Zmluvy na základe riadneho dodania
predmetu zmluvy uvedeného v ČI. II tejto zmluvy a špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

4.2
4.3

Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu Predávajúcemu po prevzatí Predmetu zmluvy na základe faktúry
vystavenej Predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list podpísaný zodpovednými osobami oboch
zmluvných strán.
Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí Predmetu zmluvy podľa Čl. VII.

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8
4.9

Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu
Kupujúceho po dodaní tovaru na faktúru.
Faktúra za dodanie tovaru, ktorý je predmetom zmluvy bude uhradená za preukázateľne riadne dodaný tovar
na základe predloženej faktúry do 30 dni odo dňa jej doručenia kupujúcemu alebo odo dňa poskytnutia
riadneho plnenia, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.
Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu.
Dôvod vrátenia je Kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti
daňového dokladu, začína plynúť nová 30-dňová lehota splatnosti.
Predávajúci uzavretím tejto Zmluvy prehlasuje, že Predmet zmluvy dodá Kupujúcemu za najlepších
podmienok, aké dodáva na relevantnom trhu v prípade, že tieto prevyšujú požiadavky Zmluvy.
Faktúry sa budú zasielať na fakturačnú adresu Kupujúceho ( uvedenú v Čl. I ), pričom vo faktúre bude uvedený
ako Kupujúci Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO:
36836567, IČ DPH: SK2022451189

Čl. V
Zabezpečenie záväzkov
5.1

5.2

5.3
5.4

V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania čo i len časti Predmetu zmluvy v zmysle Prílohy
č.1 tejto Zmluvy, si Kupujúci uplatní u Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat
eur) za každý aj začatý deň omeškania, až do dňa riadneho dodania Predmetu zmluvy. V prípade nedodania
Predmetu zmluvy v zmysle objednávky Kupujúceho si Kupujúci uplatní u Predávajúceho zmluvnú pokutu vo
výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý, aj začatý deň omeškania, až do dňa skončenia účinnosti
tejto Zmluvy.
Ustanovenia bodu 5.1 tohto článku Zmluvy sa neuplatnia v prípade zásahu vyššej moci na strane Kupujúceho
alebo Predávajúceho. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť ihneď
oznámiť druhej zmluvnej strane a preukázať jej trvanie.
Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa ČI. V bod 5 tejto zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť
zaplatiť zákonný úrok z omeškania z neuhradenej sumy.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky Kupujúceho na náhradu škody podľa ustanovení § 373 a
nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1

6.2

Predávajúci je povinný:
6.1.1

odovzdať Predmet zmluvy na základe objednávky v plnom rozsahu v dohodnutom termíne a
v bezchybnom stave,

6.1.2

pri odovzdávaní Predmetu zmluvy protokolárne ho odovzdať zodpovednému pracovníkovi
Kupujúceho v mieste dodania Predmetu zmluvy podľa Čl. III bod 3.7 tejto Zmluvy.

Kupujúci je povinný na výzvu Predávajúceho prevziať Predmet zmluvy v dohodnutom termíne v dohodnutom
mieste Kupujúceho podľa Čl. III bodu 3.5 tejto Zmluvy.

Čl. VII
Prevod práv

7.1

Okamihom dodania Predmetu zmluvy podľa čl. I tejto Zmluvy je podpísanie a datovanie dodacieho listu oboma
zmluvnými stranami a prevzatie Predmetu zmluvy Kupujúcim.

7.2

Okamihom dodania prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu zmluvy
a nebezpečenstvo škody na Predmete zmluvy.

Čl. VIII
Zodpovednosť za vady

8.1

Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet zmluvy podľa Čl. I tejto Zmluvy má v čase prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.

8.2

Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá Predávajúci iba vtedy, ak boli
preukázateľne spôsobené nesprávnym používaním zo strany kupujúceho a kupujúci o tejto nesprávnosti vedel,
alebo musel vedieť..

8.3

Ak Predávajúci poruší ustanovenia tejto Zmluvy, Kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, ktorá mu
v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.4

Záručná doba na Predmet zmluvy je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa jeho dodania uvedeného v Čl. VII
tejto Zmluvy.

8.5

Záručná oprava bude uskutočnená po nahlásení vady Predmetu zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do
5 dní od nahlásenia.

8.6

Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.

8.7

Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať náhradný predmet
plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného a podpísaného oboma zmluvnými stranami.

8.8

Predávajúci zodpovedá za poškodenia príslušných zariadení, ktoré vznikli z dôvodu použitia predmetu zmluvy, ak
nejde o ustanovenie ods.2 tohto článku. Dôkaz o vzniknutom poškodení príslušného zariadenia, ktoré
vzniklo z dôvodu použitia predmetu zmluvy, preukáže kupujúci predávajúcemu formou písomného
vyjadrenia príslušného servisného strediska.
Ak dôjde k poškodeniu príslušného zariadenia podľa bodu 8.8 tohto článku Zmluvy, predávajúci uhradí v plnom
rozsahu vzniknuté náklady na odstránenie vzniknutej škody.

8.9

Čl. IX
Termín plnenia a doba platnosti zmluvy

9.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.06.2018. Zmluva zaniká uplynutím lehoty trvania Zmluvy
alebo vyčerpaním celkovej hodnoty zákazky.

Čl. X
Zánik Zmluvy a jej vypovedanie

10.1

Ak zmluvná strana poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže od zmluvy
odstúpiť.

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom je nemožnosť
plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od Zmluvy.

10.3

Odstúpením od Zmluvy zostávajú zachované ustanovenia upravujúce zmluvnú pokutu.

10.4

10.5

Uplynutím doby na ktorú je zmluva uzatvorená v zmysle Čl. IX tiež nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa
zmluvnej pokuty, záruky, záručných plnení a iné ustanovenia z ktorých povahy vyplýva, že trvajú aj po ukončení
doby na ktorú bola zmluva uzatvorená.
Táto zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán,

Čl. XI
Subdodávatelia

11.1

Predávajúci je povinný bezodkladne písomne informovať Kupujúceho o tom, že plánuje čo i len časť predmetu
plnenia podľa tejto Zmluvy vykonávať prostredníctvom tretej osoby.

Čl. XII
Záverečné ustanovenia

12.1

Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa upravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

12.2

Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými
stranami.

12.3

Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, v plnom rozsahu s ním
súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto Zmluvy konali slobodne, a že nebola podpísaná v tiesni a ani za
nápadne nevýhodných podmienok.

12.4

Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o každej zmene týkajúcej sa Predmetu zmluvy vrátane určenia
ceny a dodacích podmienok.

12.5

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú riešiť rokovaním o možnej
dohode. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

12.6

Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Každá zmluvná
strana obdrží po dve vyhotovenia.

12.7

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane dodatkov na
webovom sídle Kupujúceho.

12.8

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho.

12.9

Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky)
vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode
(postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy
odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy
doručené druhej zmluvnej strane.

12.10 Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva,
bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti
postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú
nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá jeho
pôvodne zamýšľanému účelu.

12.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu.
V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe
tohto vyhlásenia.
12.12 V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť,
doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ nie je zmena
adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri
dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú
nasledovným dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
12.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, táto Zmluva nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, túto Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpisujú.
12.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 – Presná špecifikácia tovaru

V Banskej Bystrici, dňa.........................

V ........................, dňa...................

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

.................................................
Ing. Ján Butkovský
predseda predstavenstva

.................................................
JUDr. Drahomír Ivan
podpredseda predstavenstva

.................................................

