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RÁMCOVÁ ZMLUVA O ZABEZPEČOVANÍ NÁKUPOV  

v oblasti informačno-komunikačných technológií č.7/2021 
 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľ:  Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu  

   (SAAIC) 

 Sídlo:  Križkova  9, 811 04 Bratislava 

 Zástupca:  Ing. Jozef Detko 

 IČO:  307 78 867 

 DIČ:  2020900653 

 Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.,  

 Číslo účtu:   SK54 1100 0000 0029 3900 0010  

 

a 

 

2.  Dodávateľ:  Fipeta, s.r.o.        

Sídlo:   Ladislava Dérera 2450/4, 831 01 Bratislava 

Zástupca:  Ivan Radimák 

IČO:   48033901   

DIČ:   2120007857  

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky 

Číslo účtu:   SK93 8330 0000 0021 0098 9513  

 

 

Preambula 

 

Táto rámcová zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 

“Obstaranie IKT”, ktoré realizoval objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o  

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisoch  (ďalej  

len “zákon o verejnom obstarávaní”). Na základe výsledku verejného obstarávania na obstaranie  

informačno-komunikačných technológií (ďalej len “IKT”) bola vybraná ponuka úspešného 

uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk. Na 

základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky dodávateľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v 

súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu. 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom rámcovej zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s 

dodávaním informačno-komunikačných technológií a súvisiacich služieb. Dodávateľ zabezpečí 

aj súvisiace služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho 

umiestnenia, jeho inštaláciu a konfiguráciu podľa požiadaviek objednávateľa. Predmet zmluvy 

bude realizovaný formou individuálnych objednávok. Bližší opis predmetu zmluvy je uvedený 

v prílohe č.1 k tejto zmluve. 
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2. Dodávateľ sa zaväzuje po dobu právnej záväznosti tejto zmluvy poskytovať objednávateľovi 

dodávanie IKT a služby s tým spojené podľa odseku 1 na miesto určenia, vrátane dopravy a v 

lehote určenej objednávateľom a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za riadne a 

včas dodanú zásielku IKT a súvisiace služby dohodnutú cenu v zmysle a za podmienok 

uvedených v tejto zmluve. 

 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať informačno-komunikačné technológie a služby s tým spojené 

za podmienok stanovených touto zmluvou. 

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu zakúpených tovarov a poskytnutých služieb a za 

dodržiavanie príslušných zákonných predpisov.  

3. Miestom dodania tovaru je sídlo objednávateľa, resp. iné miesto podľa požiadaviek 

objednávateľa uvedené na čiastkových objednávkach. 

4. Lehota dodania tovaru je do siedmych pracovných dní od potvrdenia objednávky 

dodávateľom. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pre riadne vykonávanie dohodnutých 

služieb. 

6. Dopravu tovaru na miesto určené objednávateľom zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady 

tak, aby bola zabezpečená dostatočné ochrana tovaru pred jeho poškodením a znehodnotením. 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania tovaru 

objednávateľovi. Prevzatie tovaru objednávateľ potvrdí na dodacom liste. Pri prevzatí tovaru 

objednávateľ preverí, či dodaný tovar/jeho obal nie je poškodený a pokiaľ áno, uvedie túto 

skutočnosť na faktúre/dodacom liste, prípadne takýto tovar neprevezme.  

7. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej 

ceny. 

8. Vady predmetu kúpy zrejmé pri prevzatí tovaru môže objednávateľ reklamovať u dodávateľa 

v 14-dňovej lehote od prevzatia tovaru, skryté vady v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. 

9. Dodávateľ sa zaväzuje ponúknuť objednávateľovi na predmet plnenia záruku v trvaní 24 

mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia kupovaných tovarov na základe 

dodacieho listu. Záručná doba sa prerušuje prevzatím reklamovaného tovaru dodávateľom na 

vybavenie reklamácie a pokračuje dňom odovzdania opraveného výrobku objednávateľovi. 

Štandardná doba výmeny spotrebného materiálu ako tonerov je 10 dní od dňa, kedy bol tovar 

prijatý do opravy. Štandardná doba záručnej opravy pri ostatných IKT zariadeniach je 30 

pracovných dní odo dňa, kedy bolo zariadenie prijaté do opravy. 

 

 

 

 

 

 

 



Článok III. 

Zmluvná cena 

 

1. Zmluvné strany sa výslovene dohodli, že celková maximálna súhrnná výška ceny za predmet 

zmluvy uvedený v článku I. a prílohe č.1 tejto zmluvy po celú dobu právnej záväznosti tejto 

zmluvy nemôže presiahnuť objednávateľom stanovený finančný limit sumu vo výške 77 474 

EUR bez DPH (dodávateľ nie je platca DPH), pričom objednávateľ nie je povinný uvedený 

finančný limit v plnej výške vyčerpať. Cena je konečná a zahrňuje aj všetky prípadné 

výdavky dodávateľa účelne vynaložené v priamej súvislosti s kúpou a dodaním tovaru. 

2. Dohodnutú kúpnu cenu dodaného tovaru a poskytnutých služieb bude objednávateľ uhrádzať 

dodávateľovi na základe riadne vystavených faktúr na základe potvrdeného dodacieho listu do 

14 dní od ich doručenia.  

3. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie: 

a) V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou riadne vystavenej faktúry, dodávateľ 

má právo na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške podľa Nariadenia vlády SR č.21/2013 

Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

b) V prípade, že je dodávateľ v omeškaní s dodávkou tovaru uhradí dodávateľ úrok z 

omeškania vo výške 0,05% z objednanej hodnoty tovaru za každý deň omeškania. 

 

 

 

 

Článok IV. 

Ochrana osobných údajov 

1. Objednávateľ v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov vystupuje ako 

prevádzkovateľ informačného systému PAM SAAIC spracovávaného na interných 

elektronických nástrojoch, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje interných a externých 

zamestnancov SAAIC. Vzhľadom na charakter poskytovaných služieb, ktorých sa táto zmluva 

týka, dodávateľ môže prichádzať do styku so súbormi obsahujúcimi osobné údaje 

zamestnancov. 

2. V súlade s uvedeným zákonom dodávateľ vystupuje voči objednávateľovi ako sprostredkovateľ 

s právami a povinnosťami uvedenými v danom zákone v § 34. Dodávateľ nemá oprávnenie 

tieto osobné údaje akýmkoľvek spôsobom spracovávať a pri narábaní s osobnými údajmi bude 

dodržiavať Zásady spracúvania osobných údajov. 

3. Dodávateľ za žiadnych okolností neposkytne osobné údaje zamestnancov SAAIC tretím 

osobám ani inštitúciám, ktoré nie sú súčasťou tohto zmluvného vzťahu. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri 

výkone práce a ktoré sú osobnými údajmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov počas 

trvania, ako aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. 

 

 

 

 

 



Článok V. 

Trvanie a zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2023 alebo do vyčerpania 

finančného limitu podľa článku III. ods.1 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 

skôr. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Každá so zmluvných strán môže vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 

je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Ak dodávateľ poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá mu vyplýva z tejto Zmluvy, objednávateľ je 

oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa doručenia prejavu 

vôle odstúpiť od zmluvy druhej zmluvnej strane. Platnosť zmluvy končí dňom doručenia 

odstúpenia od zmluvy dodávateľovi.  

5. Zmluvné strany sa zaväzujú najneskôr pri ukončení tejto zmluvy vrátiť si navzájom všetky 

písomnosti, ktoré si poskytli a zároveň zachovať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, ktoré 

sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou. 

 

Článok VI. 

 

1. Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami a oznčenými príslušným poradovým číslom. 

2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

3. Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jednom 

rovnopise.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli na základe 

vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vole, zmluvu neuzatvorili v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pozorne 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali. 

 

V Bratislave dňa 27.8. 2021 

 

 

______________________________  ____________________________ 

  Dodávateľ:     Objednávateľ: 

  Ivan Radimák     Ing. Jozef Detko 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

Špecifikácia predmetu zákazky 

 

Názov predmetu zákazky MJ 
Počet 

MJ 
Cena v EUR bez 

DPH 

Farebný digitálny kopírovací stroj A4, zahriatie 
max. 4s, tlač min. 25 str/min, obojstranné 
skenovanie min 180 str./min, automatické 
odstraňovanie prázdnych strán pri skenovaní, 
dovoz, inštalácia, predĺžená záruka 3 roky + 
podstavec + 4 sady tonerov. 

ks 1 3 620,00 € 

Prenosný počítač, uhlopriečka 13.3", procesor 
i5, 8GB RAM, 512SSD, hliníkové telo, hmotnosť 
do 1,35kg, win10 pro, predĺžená záruka 3 roky 
+ taška + klávesnica + myš + dockovacia stanica 

ks 8 10 950,00 € 

Stolový počítač i3-8100, mini-tower, 8GB RAM, 
256GB SSD, win10 pro, predĺžená záruka 3 roky 
+ klávesnica + myš 

ks 2 1 100,00 € 

Stolový počítať 6 jadrový i5, 8GB RAM, 512SSD, 
micro tower, 4 x thunderbold 3, win10 pro, 
predĺžená záruka 3 roky + trackpad + 
klávesnica + myš 

ks 1 1 750,00 € 

Monitor LCD 23,8" 1920x1080, IPS jas 
250cd/m2, 1000:1, odozva 5ms, nastaviteľná 
výška, PIVOT, predĺžená záruka 3 roky + kábel 
HDI 2.0 High Speed, ethernet, 1,5m 

ks 20 3 200,00 € 

Monitor LCD 27", 1920 × 1080, odozva 1 ms, 
kontrast 1 000:1, jas 400 cd/m2, pomer strán 
16:9, obnovovacia frekvencia 144 
Hz,Technológia Flicker-Free, Low Blue Light, 
AMD FreeSync Premium, pokrytie farebného 
priestoru sRGB v hodnote 99 %, predĺžená 
záruka 3 roky 

ks 2 634,00 € 

Laserová tlačiareň čiernobiela, A4, tlač min. 38 
str./min., rozlíšenie tlače 1200 x 1200 DPI, 
duplex, displej, AirPrint, Google Print, USB a 
LAN, predĺžená záruka 2 roky + 3x toner 

ks 5 5 015,00 € 

Laserová tlačiareň farebná prac. záťaž min. 
55000 strán / mes. A4, tlač min. 38 str./min., 
rozlíšenie tlače 600 x 600 DPI, duplex, displej, 
AirPrint, Google Print, USB a LAN, predĺžená 
záruka 2 roky + 3x sada tonerov 

ks 2 6 538,00 € 

Tlačiareň samolepiacich štítkov 12mm, 
predĺžená záruka 3 roky + náhradná páska + 
AAA baterky 

ks 1 49,00 € 

USB kľúč 16GB ks 20 110,00 € 



Predlžovací kábel s prepäťovou ochranou 5 
zásuviek, 3m, 16A, čierna 

ks 30 240,00 € 

Dockovacia stanica na HDD USB 3.0 ks 2 70,00 € 

Microsoft 365 Business Standard 35 
licencií/rok 

ks 2 10 584,00 € 

Acrobat Pro 2020 eng win+mac box ks 3 1 650,00 € 

Predĺženie ESET Mail Security for 
Linux/BSD/Solaris pre 40 pc o 24 mesiacov 

ks 1 560,00 € 

Predĺženie AVG Anti-Virus Business Edition 50 
licencií o 24 mesiacov 

ks 1 960,00 € 

Sieťové úložisko NAS, 6x pozicia pre disk, 4x 
jadrový procesor, 4 GB ram, 4x 1 Gbit, USB 
port, eSata port + predĺžená záruka 3 roky + 5 
ks NAS diskov 6TB, 256MB cache + predĺžená 
záruka 5 rokov + SSD 2TB min 500 MB/s zápis a 
čítanie + predĺžená záruka 5 rokov 

ks 1 3 200,00 € 

Slúchadlá s mikrofónom, cez hlavu na uši, USB-
A, aktívne potlačenie hluku (ANC), inteligentné 
prepájanie hovorov, ovládanie funkcií na kábli 

ks 15 1 305,00 € 

Mikrofón stolný, pripojenie Bluetooth a USB, 
dĺžka kábla 0.9 m, kondenzátorový, 
všesmerové snímanie, frekvencia od 150 Hz do 
6500 Hz 

ks 3 375,00 € 

Sada tonerov C-EXV34, C-EXV34M, C-EXV34C, 
C-EXV34Y 

ks 4 1 188,00 € 

Sada tonerov HP CE411A, CE412A, CE413A, 
CE410X 

ks 4 1 858,00 € 

Sada tonerov HP CF410X, CF411X, CF412X, 
CF413X 

ks 4 2 080,00 € 

Toner HP CE255X ks 8 1 560,00 € 

Toner HP CF287X ks 8 2 008,00 € 

Toner HP CF280X ks 5 875,00 € 

Toner HP CE505X ks 5 825,00 € 

Toner HP Q5949X ks 3 537,00 € 

Toner HP CF226X ks 3 507,00 € 

Toner HP CF289X ks 5 1 175,00 € 

Toner HP Q7553X ks 2 296,00 € 

Redukcia USB-C na GB ethernet ks 3 69,00 € 

Rozbočovač 4-pólový jack 3.5M – 2× jack 3.5F – 
15 cm 

ks 5 25,00 € 

Webkamera 1920 × 1080 px, fotografie až 15 
Mpx, uhol záberu 78°, vstavaný stereo 
mikrofón, automatické ostrenie, redukcia 
okolitých ruchov 

ks 10 350,00 € 

Záložný zdroj 1600VA, automatické vypínanie 
zariadenia pri poklese napätia, LCD display 

ks 4 1 100,00 € 



Tablet min 10", min 64GB, iOS, predĺžená 
záruka na 2 roky 

ks 1 725,00 € 

Tablet min 10", min 64GB, android, predĺžená 
záruka na 2 roky 

ks 1 725,00 € 

Náhradné molitany na slúchadlá KOSS ks 2 16,00 € 

Wifi systém 6 satelitov 802.11a/b/g/n/ac/ax až 
2976Mbps, Dualband (2.4GHz na 574Mbps + 
5GHz na 2402Mbps), MU-MIMO, 2× GLAN na 
každej jednotke, BT 4.2, antivírus, prístup cez 
cloud, ovládanie cez mobilnú aplikáciu, 
montáž, nastavenie 

ks 1 1 600,00 € 

VoIP telefón, DHCP, PoE, ethernet, display ks 5 450,00 € 

Set USB klávesnice a myši ks 5 95,00 € 

Kompletné zariadenie multimediálnej 
nahrávacej miestnosti - fotoaparát/kamera + 
statív, štúdiový mikrofón + stojan, 2 x klopové 
mikrofóny, mixpult, 4 x štúdiové osvetlenie + 
statívy, externá zvuková karta, aktívne 
monitory, zelené plátno + stojan, odhlučnenie 
miestnosti, inštalácia 

ks 1 7 500,00 € 

SPOLU     77 474,00 € 

 

 

Nie som platcom DPH. 

 

 


