
Kúpna zmluva č. Z201853823_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ_155
Kľúčové slová: osobný počítať
CPV: 30213000-5 - Osobné počítače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stolový PC s príslušenstvom pre MŠ

Funkcia

Stolový PC s príslušenstvom pre 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 Minimum Maximum Presne

Monitor ks 1

Osobný počítač ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Monitor - 22´´ LED AOC 22E1D - FHD, HDMI, DVI, repro -
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Formát obrazovky monitoraŠirokouhlýVeľkosť 
obrazovky21,5 palcovRozteč obrazových bodov0,248 
mmTechnológia podsvieteniaLEDPodpora 3D 
technológieNieZakrivená obrazovkaNieDotyková vrstva 
obrazovkyNieDoporučené rozlíšenie1920 x 1080 pixelov
(obrazových bodov)Obnovovacia frekvencia pri 
doporučovanom rozlíšení60 HzViditeľný rozmer 
panelu477 x 268 mmDoba odozvy2 msJas250 
cd/m2Kontrast1000:120000000:1Horizontálny uhol 
pohľadu170 stupňovVertikálny uhol pohľadu160 
stupňovOvládanie OSDÁno

-

ReproduktoryÁnoPočet vstavaných reproduktorov2 
ksVýkon reproduktorov2 WattMikrofónNieVstupné 
konektory15-pin D-SubDVI-D (s HDCP)HDMI (s 
HDCP)Vstavaný hub USBNieSieťová karta 
(LAN)NieWi-Fi pripojenieNieIntegovaná web 
kameraNieIntegrovaný TV tunerNieDiaľkové ovládanie 
pribalenéNieČítačka pamäťových karietNieVstavaný 
zdrojÁnoSpotreba energie (prevádzka / šetriaci 
režim)22/0,5 WattNaklonenie monitora 
(tilt)ÁnoNastavenie výšky monitoru (height 
adjustment)NieOtáčenie monitoru 
(swivel)NiePivotNieZabezpečenie KensingtonNie

-

Šírka504,4 mmVýška393,7 mmHĺbka199,4 mmČistá 
hmotnosť4,3 kgFarbaČiernaDoplňujúce informácieDoba 
odozvy:5ms (gray-to-gray)Typický kontrastný pomer: 
1:1000Dynamický kontrast: 1:20000000Viacjazyčné 
OSD menu

-

Konfigurovateľný kancelársky počítač
Micro Fractal Core 1100  - originální MS Windows 10 Pro CZ 64 
DOEM - zdroj Fortron ATX-300W 85+ - MSI H110M PRO-VD 
PLUS, DVI, C piny - CPU Intel Pentium G4560

-
- paměť 4GB DDR4-2133 (1x4) - HDD 1TB SATAIII - 
DVDRW/RAM ASUS SATA černá (bulk) - klávesnice GENIUS 
CZ+SK USB černá - myš GENIUS optická USB černá

Konfigurovateľný kancelársky počítačPočítač pre bežnú 
agendu a kancelárske aplikácie až po výkonnú stanicu 
pre náročných užívateľov.• počítač obsahuje 
nainštalovaný operačný systém vrátane továrenského 
nastavenia pre rýchlu obnovu systému.• použité 
komponenty prechádza fyzickým testovaním a počítač 
zahořovacím procesom pri výrobe.• počítač je balený v 
rámci bezpečnosti do špeciálneho obalu.• pre detailný 
prehľad o použitých komponentoch použite ikonu "info", 
prípadne záložku "download"

Základná doska čipset H110 / B250Skrine formátu micro (mini) 
alebo midi towerZáruka 3 roky (možnosť dokúpiť on-site pre 
SR)Uvedená cena je bez LCD

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
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Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Monito.jpg Monito.jpg

Osobný počítač.jpg Osobný počítač.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

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.12.2018 16:22:00 - 19.12.2018 16:22:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cely predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 433,32 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 519,98 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 06.12.2018 17:04:01

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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