
Rámcová dohoda č. Z20204709_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Sídlo: Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00681300
DIČ: 2020318256
IČ DPH: SK2020318256
Číslo účtu: SK3775000000000025332773
Telefón: +421 250110144

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Martin Gall - MG COMP
Sídlo: Šmeralova 23, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 41751477
DIČ: 1075374212
IČ DPH: SK1075374212
Číslo účtu: SK3511000000002625039094
Telefón: +421910137394

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: IKT
Kľúčové slová: Notebook, dokovacia stanica, MS Office, taška, klávesnica, optická myš, kábel, batéria, 

HDMI, monitor, LCD, pevný disk
CPV: 30213000-5 - Osobné počítače; 30213100-6 - Prenosné počítače; 30236000-2 - Rôzne 

počítačové vybavenie; 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 30234000-8 - 
Pamäťové médiá; 31711410-0 - Televízne obrazovky; 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 32250000-0 - Mobilné telefóny; 60000000-8
- Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: IKT

Funkcia

Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre potreby objednávateľa na elektronické zaznamenávanie, uchovávanie, 
vyhľadávanie, spracovanie, prenášanie a šírenie informácií.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Notebook 13" ks 5

2. Notebook 15" ks 12

3. Dokovacia stanica pre notebook ks 17

4. MS Office 2019 Home and Businness SK ks 39

5. Taška k notebooku 13" ks 5

6. Taška k notebooku 15,6 " ks 12

7. Klávesnica k PC ks 10

8. Optická myš k PC ks 10

9. Dokovacia stanica k notebooku Dell Latitude 
i3-3490-6994 ks 1
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10. Dokovacia stanica k notebooku HP ProBook 430 G6 ks 2

11. LAN kábel RJ45 3m ks 20

12. LAN kábel RJ45 5m ks 20

13. LAN kábel RJ45 7m ks 10

14. LAN kábel RJ45 10m ks 10

15. Batéria EB-BG388BBE k MT Samsung Galaxy 
xCover 3 ks 5

16. Prepojovací HDMI kábel 5 m ks 5

17. Bezpečnostný zámok k notebooku ks 2

18. Monitor LCD 24" ks 10

19. Pevný disk 500 GB do PC ks 2

20. Multifunkčná tlačiareň ks 2

21. Bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač ks 1

22. Prepojovací HDMI kábel 10m ks 5

23. Televízor s DVB-T2 ks 3

24. Predlžovací kábel 230V ks 20

25. Kábel USB-A na micro-USB 1,5m ks 20

26. Kábel USB-A na USB-C 1,5m ks 20

27. Rýchlo nabíjačka do nákladného vozidla s 2 USB 
výstupmi ks 30

28. Smartfón s OS Android 9 v odolnom prevedení ks 40

29. Kancelársky počítač s OS Windows 10 Pro ks 20

30. Prepojovací HDMI kábel 1,8 m ks 3

31. Externý pevný disk 8TB USB3 ks 2

32. RAM DIMM 4GB PC3L 1600 MHz ks 5

33. Tester Ethernet káblov ks 1

34. Adaptér USB - SATA ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Notebook 13"

Procesor: min. 2 CPU jadra, min. na úrovni Intel Core i3

Pamäť: min. 8GB DDR4

Pevný disk: min. 256GB, SSD

Displej: 13,3", rozlíšenie FullHD 1920x1080px

Rozširovacie porty/konektivita:
min. 1 x HDMI alebo DP výstup, min. 2x USB2, min. 1x USB-C port
s podporou „DisplayPort Alternate Mode“ a „Power Delivery“ pre 
pripojenie dokovacej stanice, slúchadlá/mikrofón, WiFi, Bluetooth

Polohovacie zariadenie: touchpad

Klávesnica: slovenská

Operačný systém: Microsoft Windows 10 PRO SK

Vydrž batérie: min. 6 hod.

Záruka: 36 mesiacov, oprava u zákazníka

Ďalšie požiadavky: v prípade, že notebook nie je vybavený portom RJ45 LAN, dodať 
USB RJ45 LAN adaptér

- -

2. Notebook 15"

Procesor: min. 2 CPU jadra, min. na úrovni Intel Core i3

Pamäť: min. 8GB DDR4

Pevný disk: min. 256GB, SSD
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Displej: 15,6", rozlíšenie FullHD 1920x1080px

Rozširovacie porty/konektivita:
min. 1x HDMI alebo DP výstup, min. 2x USB2, min. 1x USB-C port 
s podporou „DisplayPort Alternate Mode“ a „Power Delivery“ pre 
pripojenie dokovacej stanice, slúchadlá/mikrofón, WiFi, Bluetooth

Polohovacie zariadenie: touchpad

Klávesnica: slovenská s numerickou časťou

Operačný systém: Microsoft Windows 10 PRO SK

Vydrž batérie: min. 6 hod.

Záruka: 36 mesiacov, oprava u zákazníka

Ďalšie požiadavky: v prípade, že notebook nie je vybavený portom RJ45 LAN, dodať 
USB RJ45 LAN adaptér

- -

3. Dokovacia stanica pre notebook Úplná kompatibilita s dodávanými notebookmi

Porty a konektory: min. 2x USB-C, 4x USB3, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x RJ45

Pripojovací prívod: min. 100cm

- -

4. MS Office 2019 Home and Business SK

Obsiahnuté komponenty: Outlook, Word, Excel, PowerPoint

- -

5. Taška k notebooku 13“

Farba: čierna

Prevedenie:
polstrované s vystuženými bočnými stranami, priehradka pre 
príslušenstvo, oddelená priehradka na dokumenty, odnímateľný 
ramenný popruh, pásik na zaistenie notebooku

- -

6. Taška k notebooku 15,6“

Farba: čierna

Prevedenie:
polstrované s vystuženými bočnými stranami, priehradka pre 
príslušenstvo, oddelená priehradka na dokumenty, odnímateľný 
ramenný popruh, pásik na zaistenie notebooku

- -

7. Klávesnica k PC

Pripojenie: USB, min. 1,5m pripojovací kábel

Jazyk: slovensky

Numerická časť: áno

Farba: čierna

- -

8. Optická mys k PC

Pripojenie: USB, min.1m pripojovací kábel

Počet tlačidiel: tri (3)

Koliesko: áno

Prevedenie: optické

Farba: čierna

- -

9. Dokovacia stanica k notebooku DELL Latitude 
i3-3490-6994

Pripojenie: USB 3.1 Typ-C

Porty a konektory: 3x USB 3.0; 2x USB 3.1 Typ-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Audio
výstup, 1x LAN port (RJ45)

Napájanie: 130W
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Napájací adaptér: áno

- -

10. Dokovacia stanica k notebooku HP HP ProBook 430 
G6

Porty a konektory: 2x USB-C, 4x USB3, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x RJ45

Pripojovací prívod: min. 100cm

- -

11. LAN kábel RJ45 3m

Kategória: Cat.6

Tienenie: FTP

Typ: priamy metalický patch kábel

- -

12. LAN kábel RJ45 5m

Kategória: Cat.6

Tienenie: FTP

Typ: priamy metalický patch kábel

- -

13. LAN kábel RJ45 7m

Kategória: Cat.6

Tienenie: FTP

Typ: priamy metalický patch kábel

- -

14. LAN kábel RJ45 10m

Kategória: Cat.6

Tienenie: FTP

Typ: priamy metalický patch kábel

- -

15. Batéria EB-BG388BBE k MT Samsung Galaxy 
xCover3

Typ: Li-ION

Kapacita: 2200 mAh

Napätie: 3,85 V

- -

16. Prepojovací HDMI kábel 5m

Typ: HDMI 2.0 HS

Konektory: pozlátené, HDMI typ A na oboch koncoch

Vodiče: medene, tienene

Dĺžka: 5 m

- -

17. Bezpečnostný zámok k notebooku

Lanko: oceľové

Zámok: Kensington na kľuč

Dĺžka: min. 1,8 m

- -

18. Monitor LCD 24“

Uhlopriečka: 24"

Rozlíšenie: Full HD, 1920 x 1080 px
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Jas: min. 250cd/m2

Displej: IPS, LED podsvietenie, antireflexný povrch

Doba odozvy: max 8 ms

grafické vstupy: min: D-SUB (VGA) DisplayPort 1.2, HDMI 1.4

Príslušenstvo: napájací kábel, D-SUB kábel, HDMI kábel, display port kábel

Mechanické vlastnosti: výškovo nastaviteľný podstavec

Farba: čierna

Záruka: 36 mesiacov

- -

19. Pevný disk 500GB do PC

Prevedenie: interné

Formát: 3,5"

Rozhranie: SATA-III

Kapacita: 500GB

Otáčky: 7200 rpm

- -

20. Multifunkčná tlačiareň

Typ tlačiarne: Laserová, multifunkčná, farebná, sieťová

Funkcie zariadenia: tlač, skenovanie, kopírovanie

Technológia tlače: Laser

Formát tlačiarne: A4

Rozhranie: RJ-45, USB 2.0

Rozlíšenie tlače: min. 600 x 600 dpi

Mesačný objem tlače: min. 500 strán za mesiac

Automatická obojstranná tlač: áno

Podpora Windows 10: áno

Vstupný zásobník papiera: min. 250 listov

- -

21. Bezdrôtový prístup bod alebo smerovač

Funkcie: bezdrôtový prístupový bod (Access Point) alebo bezdrôtový 
smerovač (router)

Štandardy: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Rýchlosť dátového prenosu: 867 Mbit/s 5 GHz, 300 Mbit/s 2.4 GHz

Anténa: min. 5dBi anténa

Porty: min. 1 x RJ-45

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpečenie: WPA, WPA2

- -

22. Prepojovací HDMI kábel 10m

Typ: HDMI 2.0 HS

Konektory: pozlátené, HDMI typ A na oboch koncoch

Vodiče: medené, tienené

Dĺžka: 10m

- -

23. Televízor s DVB-T2

Druh obrazovky: LED

Uhlopriečka obrazovky: 138 cm
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Uhlopriečka v palcoch: 55"

DVB-T tuner: áno

DVB-T2 tuner: áno

DVB-S/S2: áno

Smart televízor: áno

4K televízor: áno

Rozostup otvorov VESA: 200 x 200

Formát obrazovky: 16 : 9

Rozlíšenie: 3840 x 2160

Podpora HDR: áno

Scart: áno

USB port: áno, min. 2

Počet HDMI vstupov: min. 2

Vstup pre satelitnú parabolu: áno

Wi-Fi: áno

LAN konektor: áno

ScreenMirroring: áno

AirPlay2: áno

- -

24. Predlžovací kábel 230V, 5m

Dĺžka kábla: 5 m

Počet zásuviek: 5

Napätie: 230V

Max. prúd: 16A

- -

25. Kábel USB-A na micro-USB 1,5m

Dĺžka kábla: 1,5m

Typ kábla: USB-A / micro-USB

Prevedenie: textilne opletenie

Max. prúd: 2A

- -

26. Kábel USB-A na USB-C 1,5m

Dĺžka kábla: 1,5m

Typ kábla: USB-A / USB-C

Prevedenie: textilné opletenie

Max. prúd: 2A

- -

27. Rýchlo nabíjačka do nákladného vozidla s 2 USB 
výstupmi

Prevedenie: do zásuvky zapaľovača

Vstupné napätie: 12V / 24V

Výstupné napätie: 5V

Výstupný prúd: min. 6A

Výstupy: 2x USB

Ďalšie požadované vlastnosti:
Qualcomm Quick charge 3.0, Samsung Adaptive fast charging, 
Huawei Fast charge protocol, Mediatek pump express+ 2.0. 
Automatic intelligent communication, Constant output voltage,

Komplexná ochrana výstupu: OCP, OVP, OSP
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- -

28. Smartfón s OS Android 9 v odolnom prevedení

Konštrukcia: odolná voči vode a prachu (IP68), štandard MIL-STD 810G, 
Dual-SIM

Displej: dotykový, rozlíšenie 1280x720, 5"

Operačný systém: min. Android 9.0

Procesor: min. 8 jadrový, min 1,6GHz

Pamäť RAM: min. 3GB

Interná flash pamäť: min. 32GB, voľný microSD slot

Komunikácia: 3G/4G/LTE, WiFi, Bluetooth, GPS

Ďalšie vlastnosti: podpora NFC

Vstavaný fotoaparát: 16 Mpix, automatické ostrenie, vstavaný blesk

Kapacita batérie: min. 2800mAh

Management: podpora KNOX

- -

29. Kancelársky počítač s OS Windows 10 Pro

Prevedenie: desktop SFF

Procesor: min. 2 CPU jadra, min. na úrovni Intel Core i3

Pamäť: min. 8GB DDR4

Pevný disk: min. 256GB, SSD

Rozširovacie porty/konektivita:

min. 2x USB-A na prednom paneli, min. 2x USB-A na zadnom 
paneli, min. 1x USB-C port, slúchadlá/mikrofón, RJ45 LAN, min. 1x
HDMI alebo DP, 1x D-SUB VGA, min. 1x voľný interný PCI 
express x16 port

Klávesnica: slovenská s numerickou časťou, USB kábel min. 1m

Myš: optická s rolovacím kolieskom, min. 2 tlačidlová, USB kábel min. 
1,5m

Operačný systém: Microsoft Windows 10 PRO SK

Ďalšie príslušenstvo: napájací kábel 230V

Záruka: 36 mesiacov, oprava u zákazníka

- -

30. Prepojovací HDMI kábel 1,8m

Typ: HDMI 2.0 HS

Konektory: pozlátené, HDMI typ A na oboch koncoch

Vodiče: medene, tienene

Dĺžka: 1,8m

31. Externý pevný disk 8TB USB3

Typ disku: Externý

Veľkosť disku: 3,5"

Typ pevného disku: HDD

Napájanie: Napájací adaptér

Kapacita disku: 8 TB

Rýchlosť čítania a zápisu: min. 160MB/s

Rozhranie: min. USB 3.0, kompatibilný s USB 2.0

Kompatibilita: min. Windows 7, 8, 8.1, 10

- -

32. RAM DIMM 4GB PC3L 1600MHz

Kapacita: 4 GB
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Typ: PC3L DIMM

Frekvencia: 1600 MHz

Časovanie: CL11

Korekcia chyb (ECC): nie

Kompatibilita: Dell OptiPlex 3040

- -

33. Tester Ethernet káblov

Podporované káble: FTP, UTP s RJ45, RJ11

Testy: skrat, skríženie, prerušenie

Signalizácia: LED

- -

34. Adaptér USB – SATA

Konektivita: min. USB 3.0

SATA: podpora min. SATA II a III

Napájanie: samostatný napájací zdroj

Podporovane OS: min. Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

I. PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY

1. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať objednávateľovi tovar uvedený v technickej špecifikácii predmetu zákazky a 
poskytnúť súvisiace služby (ďalej len "predmet zákazky"). Za služby súvisiace s dodaním tovaru sa považujú najmä doprava 
tovaru na miesto plnenia, vyloženie tovaru na mieste plnenia, vynosenie a umiestnenie tovaru v priestoroch objednávateľa, 
odstraňovanie vád počas záručnej doby v zmysle tech. špecifikácie predmetu zákazky. Objednávateľ sa touto zmluvou 
zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za riadne plnenie predmetu zákazky kúpnu cenu podľa tejto zmluvy (ďalej len „zmluvná cena").

2. Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie tovaru alebo výrobcu, objednávateľ v takom 
prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať tovar rovnakých alebo vyšších parametrov ako je uvedené vo 
funkčnej a technickej špecifikácii predmetu zákazky.

3. Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa tejto zmluvy nový. Tovar nesmie byť pred dodaním používaný, opotrebovaný, ani 
iným spôsobom čiastočne alebo úplne znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach. Tovar 
nesmie pochádzať z výstav alebo byť pred dodaním vystavovaný v obchodných prevádzkach.

4. V zmluvnej cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace priamo či nepriamo s plnením podľa tejto zmluvy. Dodávateľ 
dodá tovar kompletný, so všetkým vybavením a príslušenstvom, ktoré je určené k jeho riadnemu používaniu a bez ktorého je 
tovar čiastočne alebo úplne nefunkčný. Pri dodaní tovaru dodávateľ odovzdá objednávateľovi dodací list.

5. Dodávateľ je povinný dodať tovar predstavujúci jednotlivú položku rovnaký a od jedného výrobcu.

6. Záručná doba na tovar je určená výrobcom tovaru; minimálne v trvaní 24 mesiacov od riadneho dodania tovaru.

7. Zmluvné strany si do dvoch pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy oznámia kontaktné osoby a ich e-mailové adresy, 
prostredníctvom ktorých budú zmluvné strany komunikovať vo veci plnenia predmetu zákazky.

8. Zmluvné strany sa dohodli dodaní tovaru na základe čiastkových objednávok, ktoré zašle objednávateľ elektronicky 
dodávateľovi.  Dodanie tovaru zabezpečí dodávateľ najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky.

II. ZMLUVNÁ CENA

1. Cenová ponuka dodávateľa sa vzťahuje na celý predmet zákazky podľa tejto zmluvy.

2. Objednávateľ požaduje predložiť zmluvnú cenu za predmet zákazky uvedený v technickej špecifikácii predmetu zákazky . 
Vzorec výpočtu zmluvnej ceny podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky je: súčin množstva jednotiek podľa technickej 
špecifikácie predmetu zákazky a jednotkových cien dodávateľa a následný súčet jednotlivých súčinov.

3. Dodávateľ predloží do dvoch pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy štruktúrovaný rozpočet zmluvnej ceny podľa 
položiek uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky. Jednotkové ceny podľa technickej špecifikácie predmetu 
zákazky uvedené v rozpočte sú záväzné pre dodávateľa počas celého trvania zmluvy. K ich zmene môže dôjsť iba po 
predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán, zmluvná cena však nesmie byť prekročená.

4. V prípade, že dodávateľ ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po podpise zmluvy sa ním stane, nemá 
nárok na zvýšenie ceny predmetu zákazky/zmluvy o hodnotu DPH.
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5. 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. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 
č. 222/2004 Z. z.“ ) a zmluvnú 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.

6. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 zmluvnú cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je 
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude 
povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

III. CERTIFIKÁTY A POTVRDENIA

1. Dodávateľ dodá tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a 
vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Dodávateľ je povinný preukázať
všetky vlastnosti tovaru, ktoré sú vyžadované vo funkčnej a technickej špecifikácií predmetu zákazky.

2. Dodávateľ doručí do dvoch pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy elektronicky emailom na emailovú adresu 
kontaktnej osoby objednávateľa typové označenie tovaru, konkrétne špecifikovaním presných názvov (obchodných značiek) a 
produktových čísel ponúkaných tovarov, ktoré preukazujú splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky.

3. Nepredloženie požadovaných dokladov v ustanovenej lehote alebo v dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom, 
považuje objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty a s možnosťou využitia 
inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.

IV. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Objednávateľ je oprávnený v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany dodávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške
500 eur za každé podstatné porušenie zmluvy samostatne. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje porušenie 
akýchkoľvek povinností podľa bodu 3 čl. III a bodu 1 čl. V.

2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorú svojím konaním/nekonaním 
spôsobil objednávateľovi dodávateľ, ani nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď dodávateľ podstatne porušil zmluvné povinnosti. Podstatným 
porušením zmluvných povinností dodávateľa je najmä, nie však výlučne, omeškanie dodávateľa s dodaním predmetu zákazky 
po dobu viac ako 10 kalendárnych dní, nedodanie predmetu zákazky podľa zmluvy, nesplnenie povinností dodávateľa podľa 
tejto zmluvy predovšetkým bod 7 čl. I, bod 3 čl. II.,  bod 2 v čl. III. a bod 1 v čl. VII. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

2. Oprávnenie odstúpiť od zmluvy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a obchodných podmienok elektronického 
trhoviska týmto nie je dotknuté.

VI. FAKTURÁCIA

1. Dodávateľ po riadnom dodaní predmetu zákazky bezodkladne vystaví faktúru a doručí ju v dvoch vyhotoveniach 
objednávateľovi.

2. Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za 
deň úhrady faktúry považuje deň, kedy dôjde k odpísaniu platenej sumy z účtu objednávateľa na účet dodávateľa.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a 
musí byť v súlade s Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je dodávateľ  oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie 
úrokov z omeškania v rozsahu podľa § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva, práva a povinnosti zmluvných strán v nej neupravené ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Ivanská cesta, 22

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 447,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 32 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 38 400,00 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.

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 11.03.2020 16:04:02

Objednávateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Martin Gall - MG COMP
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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