Kúpna zmluva č. Z201853817_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:

MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko

Sídlo:

Pod Sokolice 6575, 91101 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

47694858

DIČ:

4020431690

IČ DPH:

SK4020431690

Číslo účtu:

SK0409000000005056872898

Telefón:

032 6423 151

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Bezdrôtový ručný mikrofón pre MŠ_148

Kľúčové slová:

mikrofón

CPV:

32341000-5 - Mikrofóny; 37315000-9 - Elektrické hudobné nástroje; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Bezdrôtový ručný mikrofón pre MŠ

Funkcia
Bezdrôtový ručný mikrofón pre MŠ v kvalite MIPRO ACT-32H
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

Bezdrôtový ručný mikrofón pre MŠ v kvalite MIPRO
ACT-32H

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

MIPRO ACT-32H je robustný mikrofón v odľahčenom
plastovom obale osadení kondenzátorovou mikrofónnou
kapsulou MU-79b s kardioidnou charakteristikou. Tento
mikrofón má tichý vypínač ON/OFF s uzamykaním, a
zabudovaný LCD displej. Toto vyhotovenie je vhodné
pre profesionálne použitie s vynikajúcou spoľahlivosťou
prenosu. Je vhodný aj pre hovorené slovo a aj pre spev.

-
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Minimum

Maximum

Presne
2

Displej zobrazuje rôzne parametre a stav batérie v 4
poliach. Automaticky sa synchronizuje s frekvenciou
prijímačom pomocou technológie ACT. Výhodou je
možnosť meniť farebný krúžok na mikrofóne pre
rozlíšenie kanálu na pódiu. Vysoko efektívne obvody
sprostredkúvajú viac ako 16 hodín práce z dvoch AA
batérií.

-

Vlastnosti mikrofónu ACT-32H:-Pásmo UHF-LCD
displej-Extrémne tiché vypnutie a
zapnutie-Kondenzátorová kardioidná mikrofónna
kapsula-Infračervený port pre synchronizáciu s
prijímačom-Robustné a ergonomické telo z odolného a
príjemného plastu-Vypínač ON/OFF s poistkou-Ochrana
proti spätnej väzbe-Ochranná mriežka z kaleného pletiva
a vnútorne osadeným molitánom-Mikrofónna kapsula s
prepínačom 0dB a -6 dB-Napájanie z 2x AA
batérií-Dosah až 100m-Jednoduchá zmena za
dynamickú kapsulu MU-39b

-

Technické údaje:- Vysielací výkon: 10~30mWFrekvenčný rozsah: UHF 620~644 MHz- Úroveň
akustického tlaku: 140dB SPL max

-

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
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
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

ACT-32H-01-bezdrôtový ručný mikrofon.jpg

ACT-32H-01-bezdrôtový ručný mikrofon.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Materská škola s VJM, Vodná ul. 29, 945 01 Komárno

Strana 2 z 3

3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.12.2018 16:05:00 - 19.12.2018 16:05:00

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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 259,74 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 311,69 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/

V Bratislave, dňa 06.12.2018 16:54:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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