Kúpna zmluva č. Z201760707_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:

ITSK, s.r.o.

Sídlo:

Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČO:

36556050

DIČ:

2021761456

IČ DPH:

SK2021761456

Číslo účtu:
Telefón:

+421333214451

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Notebook pre MŠ_125

Kľúčové slová:

Notebook

CPV:

30213100-6 - Prenosné počítače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Notebook pre potreby materskej školy

Funkcia
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

Notebook ACER Aspire ES17 + program OFFICE

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Notebook ACER ASPIRE ES17 ES1-732-P0CX
NX.GH5EC.001
notebooku Acer Aspire ES1-732-P0CX má krásne
textúrovaný kryt a jemné farby po okrajoch, ktoré
vytvárajú unikátny, sofistikovaný vzhľad a príjemný pocit
na dotyk. Notebook svojím dizajnom doplní vašu
každodennú prácu nie len o výkonný notebook, ale aj o
dizajnový kúsok. Všetok výkon je ukrytý v plastovom
kryte.
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Minimum

Maximum

Presne
1

Vďaka rýchlemu procesoru Intel Pentium si užijete
množstvo zábavy. Spolu s operačnou pamäťou RAM o
veľkosti 8GB zažijete plynulý chod operačného systému
Windows 10 Home. Vaše aplikácie, súbory ši programy
si uložíte na HDD s veľkou kapacitou 1 TB.
17,3-palcový displej spolu s integrovanou grafickou
kartou Intel Graphics HD vám umožní sledovať vaše
obľúbené filmy, seriály vo vysokom Full HD rozlíšení.
Spolu s vysokým kontrastom a vynikajúcim jasom za
pomoci širokého spektra farieb si užijete každú scénu.
So softvérom BlueLightShield bude nepríjemná modrá
farba odfiltrovaná z obrazovky a únava očí pri dlhšom
sledovaní bude znížená. Sledovanie bude pohodlné.
intuitívne ovládanie touchpadu s technológiou Precision
Touchpad. Umožní plynulejšie približovanie a
oddiaľovanie či posúvanie oproti bežným touchpadom.
Notebook disponuje aj portami USB 2.0 a USB 3.0.
Vďaka ním pripojíte externé USB zariadenia do vášho
notebooku, ako sú mobily, tablety či externé disky. Port
HDMI rozšíri vašu obrazovku. Môžete zapojiť externý
monitor či obrazovku televízora. Samozrejmosťou je
pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. K dispozícii ponúka aj DVD
optickú mechaniku.
iUhlopriečka:17,3 "Typ procesora:Intel
PentiumiFrekvencia procesora:1,1 GHzDotyková
obrazovka:NieiOperačná pamäť RAM:8 GBiRozlíšenie
displeja:1600x900iKapacita HDD:1000 GB
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

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno
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Ulica:
3.2

Materská škola s VJM Dlhá ul. č. 1, 945 04 Komárno - Nová Stráž

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.11.2017 09:27:00 - 07.12.2017 09:28:00

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 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 465,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 559,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.11.2017 10:34:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ITSK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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