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?'. 1/ Dodatok č.1 
_ 1 1 - ' "

" '  1/ Ku Kúpnej zmluve č. 01/2020 
 -=-u 0 v- s·ú re::ccn· á podľa§ 409 a nasl.zák č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

( d alej len „Obchodný zákonník") a zák. č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO"). 

Objednávateľ: 

Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Banka: 
Číslo účtu: 
Zastúpenie: 
Tel.: 
Kontaktná osoba: 
e-maiL:
web: 

(ďalej len „objednávate!"; 

a 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Gedis distribution s. r. o. 
Haburská 49 / A 
821 01 Bratislava 
Slovenská republika 
46 630 821 
2023510995 
SK2023510995 
Tatra banka, a.s. 
IBAN: SK29 1100 0000 0029 2287 4889 
Ing. Rudolf Horváth, konateľ 
0902 158 576 
Ing. Rudolf Horváth, konateľ 
rudolf.horvath@gedis.sk 
http s: //www.gedis.sk 

Dodávateľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov) 
Názov: EMM, spoL s r.o. 
Sídlo: Sekurisova 16, 
841 02 Bratislava 
Zastúpený: 

,,......_ IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Ing.Jozef Chebeň, konateľ 
17316260 
2020316529 
SK2020316529 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SKOS 0900 0000 0006 3490 2743 
teL: +421 (2) 602 54111
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby: gieci@emm.sk
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: emm@emm.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: SRo, vložka 686/8
( ďalej len „dodávatel"')

Článok 2. 
Predmet dodatku 

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 18. Záverečné ustanovenia, bod 18.2 Zmluvy dohodli na 
uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok") v tomto znení: 

2.1.2. Pôvodná Príloha č. 1 - Technická špecifikácia a výkaz položiek sa ruší a nahrádza 
sa novou Prílohou č. 1 - Technická špecifikácia a výkaz položiek, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 



Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné 
v doterajšom znení. 

3.2. Tento Dodatok zmluvy nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými 
stranami a nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa. 

3.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy dostane 
Objednávateľ a dva (2) rovnopisy dostane Zhotoviteľ. 

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom 
z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a 
zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho 
podpísali. 

Prílohami tohto dodatku sú: 
Príloha č. 1 - Technická špecifikácia a ocenený výkaz položiek 

; f  
V .................. , dna ................... . V Bratislave, dňa ................... .

objed vate!' dodáv eľ 
Ing. Rudolf Horváth, konateľ Ing. Joz Chebeň, konateľ 

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať 
za každého člena skupiny dodávateľov) 

Rudolf Horvath
Highlight



Príloha č. 1: Technická špecifikácia a výkaz položiek: 

Podrobný opis predmetu zákazky Ponuka uchádzača 

Časť predmetu zákazky 
Logický celok Priestorový LIDAR snímač - 2 ks 
č. 1 

Hodnoty Jednotková
Opis predmetu zákazky Technická špecifikácia Požadované Jednotky Počet podľa Celková cena v 

hodnoty ponuky cena v eur eur bez DPH 
uchádzača bez DPH 

Velodyne Lidar - Puck Hi-Res ks 2 2 

Senzor snímajúci na minimálnom počte kanálov 16 kanál e; 

16 
Minimálny dosah senzoru 100 meter 100 
Minimálny vertikálny rozsah +/-10 stupeň +/- 10 

Priestorový LIDAR 
Minimálny rozsah frekvencie rotácie Od S do 20 Hz Od S do 7 OOO 14 OOO snímač 20 
Laserová klasifikácia - trieda 1. trieda 2 1. 

Výstupné požiadavky - minimálny počet bodov za 300 OOO bod/sekunda sekundu v režime single return 
300 OOO 

Výstupné požiadavky- minimálny počet bodov za 600 OOO bod/sekunda sekundu v režime dua! return 
600 OOO 

Príslušenstvo 2 Štandardné príslušenstvo pre zabezpečenie áno ks 1 prevádzky Lidara a starostlivosti o zariadenie 
áno V cene 
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 1 ' Doplnkové položky2 

1 C Dodávka, inštalácia, testovanie, uvedenie do áno 1 súvisiace s obstaraním prevádzky predmetu zákazky 
áno V cene 

Celková cena v eur bez DPH spolu1 

14 OOO 

Sadzba DPH 
20% 

Výška DPH 
2 800 

Celková cena s DPH 
16 800 

časť predmetu 
zákazky Mobilný telefón - 1 ks Logický celok 
č.3 

Hodnoty JednotkováOpis predmetu Technická špecifikácia Požadované Jednotky Počet podľa Celková cena v 
zákazky hodnoty ponuky cena v eur eur bez DPH 

uchádzača bez DPH 

Apple - iPhone 11 64GB ks 1 
1 

Minimálna kapacita internej pamäte 64 GB 64 

Mobilný telefón 
Display uhlopriečka minimálne 5,8 palec 6,1 

Display 

Display Retina HD s 3D Touch minimálne áno Liquid 
Retina HD 
s3D 1075,23 1075,23 
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-  Touch -
minimálne 

Operačný systém minimálne !OS 12 1OS 13 

Procesor s architektúrou 64b áno áno 

Minimálne mobilné a bezdrôtové pripojenie 

FDD-LTE áno áno 
TDD-LTE áno áno 

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA áno áno 
GSM/EDGE áno áno 

Minimálne Wi-Fi 802.11 s technológiou MIMO áno áno 

Minimálne bezdrôtová technológia Bluetooth S.O áno áno 

Minimálne pripojenie NFC s režimom čítania áno áno 

Minimálne požiadavky na polohu 

Asistované GPS, GLONASS, Galileo a QZSS áno áno 

Digitálny kompas áno áno 
Wi-Fi áno áno 

Mobilná sieť áno áno 
Mikrolokalizácia iBeacon áno áno 

Príslušenstvo2 Štandardné príslušenstvo pre zabezpečenie áno ks 1 áno 
prevádzky a starostlivosti o zariadenie 

" 

- -

V cene 
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Doplnkové položky2 n ... - ... 1 
 1l1 •.'l "u_ 

f], E  
súvisiace s Dodávka, inštalácia, testovanie, uvedenie do ... :;\(, 

áno 1 áno  "": 'ľ:. 
obstaraním predmetu prevádzky , {·,, ·:,, 
zákazky V cene 

Celková cena v eur bez DPH spolu1 
1075,23 

Sadzba DPH 2 0 %  

Výška DPH 215,05 

Celková cena s DPH 1 290,28 

Časť predmetu 
zákazky Mobilný telefón - 1 ks Logický celok 
č. 4 

Hodnoty Jednotková
Opis predmetu Technická špecifikácia Požadované Jednotky Počet podľa Celková cena v 

zákazky hodnoty ponuky cena v eur eur bez DPH 
uchádzača bez DPH 

Samsung - GALAXY A41 Duos, 64GB, Black ks 1 
1 

Minimálna kapacita internej pamäte 64 GB 64 
Display uhlopriečka minimálne 5,8 palec 5,8 
Display dotykový áno áno 

Mobilný telefón Operačný systém minimálne Android 8.0 Android 
10.0 

Procesor minimálny počet jadier 8 počet 1 8 

Minimálne mobilné a bezdrôtové pripojenie 

FDD-LTE áno áno 
TDD-LTE áno áno 545,00 545,00 
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GSM/EDGE áno áno [ l ,  .
[ !  
_,-"=ti  e·ť·•"· 'ŕJJ.}, !b :r.  C j

,;; ':)f'"'' 
Minimálne Wi-Fi 802.llac s technológiou MIMO áno áno .    if c i . l  ' ' C l   - -. 

Minimálne bezdrôtová technológia Bluetooth 4.2 áno áno � g ' r 

Minimálne pripojenie NFC s režimom čítania áno áno : 

Minimálne požiadavky na polohu 
Minimálne GPS, GLONASS áno áno f    

Príslušenstvo2 štandardné príslušenstvo pre zabezpečenie áno ks 1 áno 
prevádzky a starostlivosti o zariadenie V cene 

Doplnkové položky2 rJ.: 1

súvisiace s Dodávka, inštalácia, testovanie, uvedenie do áno 1 áno 
obstaraním predmetu prevádzky 
zákazky V cene 

Celková cena v eur bez DPH spolu1 
545 

Sadzba DPH 20%

Výška DPH 109 

Celková cena s DPH 654

Časť predmetu 
zákazky Notebook-1 ks Logický celok 
č. s 

Hodnoty Jednotková 
Opis predmetu Požadované podľa Celková cena v 

zákazky Technická špecifikácia hodnoty Jednotky Počet ponuky cena v eur eur bez DPH 
uchádzača bez DPH 
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Notebook 

Príslušenstvo2

Doplnkové položky2

súvisiace s 
obstaraním predmetu 
zákazky 

Časť predmetu 
zákazky 
Logický celok 
č. 6 

HP Zbook Fury 15 G7 

Minimálne Procesor Intel Core i7 
Minimálna veľkosť pamäte RAM 

Minimálna pamäť RAM dedikovanej grafickej karty 

Minimálna SSD pamäť 

Maximálny rozsah veľkosti obrazovky 

Dotyková obrazovka 
Rýchlosť procesora minimálna 

Štandardné príslušenstvo pre zabezpečenie 
prevádzky a starostlivosti o zariadenie 

Dodávka, inštalácia, testovanie, uvedenie do 
prevádzky 

Server- 1 ks 

( 

ks 

áno 
16 GB 

2 GB 

512 GB 
od 14.8 do palcov 15.9 

áno 
3 GHz 

áno ks 

áno 

( 

- • w.J i:í:::!,;I J  
□   ;-  

1 
1 ' 7 : : t ,  

áno 
16 

4 

1 512 

15.6 

áno 
Až 5,1 2 600,00 2 600,00 

1 áno 
V cene 

1   áno 

V cene 

Celková cena v eur bez DPH spolu1

2 600,00 

Sadzba DPH 20%

Výška DPH 
520,00 

Celková cena s DPH 3 120,00
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Hodnoty Jednotková Opis predmetu Technická špecifikácia Požadované Jednotky Počet podľa Celková cena v 
zákazky hodnoty ponuky cena v eur eur bez DPH 

uchádzača bez DPH 
" u [ l  f  • rl[DLl 

r 

" m ' '·  t DELL PowerEdge T440 Silver 4110 ks   ,JC  f   -1 u :::l 1 ,. 

Intel® Xeon® Silver 4110 Processor min 8 jadier ks 8 jadier m � 7.i ·11 u -
Server 

RAM min 16 GB 16 
SAS HDD (RAID) min 4 / min 1 ks/TB 

1 
4/1 

OS Windows Server 2019 Standard min 16 ks 16 4100,00 4100,00 

Príslušenstvo2 Štandardné príslušenstvo pre zabezpečenie áno ks 1 áno .. 1 prevádzky a starostlivosti o zariadenie V cene   
-· - - -

Doplnkové položky2

súvisiace s Dodávka, inštalácia, testovanie, uvedenie do  -
obstaraním predmetu prevádzky áno 1 áno 

zákazky V cene 
Celková cena v eur bez DPH spolu1 

4100,00 

Sadzba DPH 20% ' 

Výška DPH 820,00 l;Ji 

Celková cena s DPH 4 920,00 
1 uvádza sa do návrhu na plnenie kritérií 
2 v prípade ak cena Príslušenstva a Doplnkových služieb súvisiacich s predmetom zákazky je súčasťou cien jednotlivých logických celkov/častí predmetu zákazky, uchádzač 
v príslušnom riadku uvedie poznámku „v cene"! 
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V .................. , dna .................. .. 

Ing. Rudolf Horváth, konateľ 

V Bratislave, dňa ................

:ávateľ 
Ing. JozefChebeň, konateľ 

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 
oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov J 
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