Kúpna zmluva č. Z20193855_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
00306525
2021035731

035 2851 223, 035 2851 336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

NIGEL s.r.o.

Sídlo:

A. Žarnova 7803/11C, 91702 Trnava, Slovenská republika

IČO:

50734296

DIČ:

2120439255

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK6211000000002942037033

Telefón:

0910918918

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dotykový Tablet s príslušenstvom pre potreby MŠ

Kľúčové slová:

tablet

CPV:

30213000-5 - Osobné počítače; 30213100-6 - Prenosné počítače; 30237200-1 Príslušenstvo počítačov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
18925200-1 - Puzdrá; 30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Dotykový tablet pre potreby MS

Funkcia
Dotykový tablet v kvalite ASUS ZENPAD 10 Z301MF-1D007A s príslušenstvom pre potreby MŠ
Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.
Technické vlastnosti

Jednotka

Dotykový Tablet v kvalite ASUS ZENPAD 10
Z301MF-1D007A - farba modrá

ks

2

CASE LOGIC PUZDRO NA TABLET 9-10" - farba čierna

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

ASUS ZENPAD 10 Z301MF-1D007A

Dotykový tablet ASUS ZenPad 10 v modrom prevedení má vo
výbave 10,1“ LED displej s Full HD rozlíšením 1920x1200 bodov,
ktorý podporuje ovládanie až 10 prstami.

-

O vynikajúci výkon sa stará 4-jadrový procesor MediaTek
MT8735A s frekvenciou 1,5 GHz a 2 GB operačná pamäť.
Vypomáha im grafická karta Mali T720 MP2.
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Minimum

Maximum

Presne

-

Na ukladanie dát slúži interná pamäť s kapacitou 32 GB, ktorú je
možné rozšíriť microSD kartou veľkou až 128 GB.

-

Na tele zariadenia sa nachádza zadná kamera s rozlíšením 5 MPx
a predná s rozlíšením 2 MPx. Bezdrôtové pripojenie podporuje
technológia Bluetooth a WiFi. Dodávaný s operačným systémom
Android 7.

Puzdro na tablet - vlastnosti

Moderné puzdro pre iPad alebo podobný 10,1“ tablet. Abstraktný
graffiti vzor na bavlnenom úplete je príjemný na dotyk.

-

Pod mäkkou vonkajšou bavlnou sa skrýva zosilnené polstrovanie.
Tuhý vnútorný materiál stien dobre chráni obsah vnútri puzdra.

-

Ideálne pre ochranu tabletu pri prenášaní v inej batožine napr. v
batohu. Obsahuje asymetrický zips pre lepší prístup a manipuláciu
s ardwarom. Nízka hmotnosť.

Parametre

Vonkajšie rozmery: 20,5 x 3,0 x 26,0 cm. Vnútorné rozmery: 19,0 x
1,3 x 24,9 cm. Hmotnosť: 0,12 kg

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
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..
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 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..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Nový, doposiaľ nepoužitý krabicový softvér
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

puzdro na tablet.jpg

puzdro na tablet.jpg

2.jpg

2.jpg

asus-zenpad.jpg

asus-zenpad.jpg

case-logic-pouzdro-na-9-10-tablet-ts110k-cerne.jpg

case-logic-pouzdro-na-9-10-tablet-ts110k-cerne.jpg

cl-ts110k.jpg

cl-ts110k.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola, Lodná ul. č. 1, 945 01 Komárno
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
11.02.2019 09:51:00 - 22.02.2019 09:51:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cely predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 399,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 399,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.02.2019 11:02:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
NIGEL s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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