Kúpna zmluva č. Z201838673_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:

HENRYSO, s.r.o.

Sídlo:

Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

50687115

DIČ:

2120422425

IČ DPH:

SK2120422425

Číslo účtu:

SK51 0200 0000 0037 8416 5551

Telefón:

0917 932 741

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektronika pre potreby MŠ

Kľúčové slová:

notebook, taska na notebook, externý HD, PC, monitor, myš, klávesnica, interaktívna
tabuľa, reproduktor, mikroskop

CPV:

31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 30237100-0 - Časti počítačov; 30213300-8 Stolový počítač; 30213000-5 - Osobné počítače; 30237460-1 - Počítačové klávesnice;
30237410-6 - Počítačová myš; 32342000-2 - Reproduktory; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Notebook v kvalite HO 250 G6 Dark Ash
2. Taška na notebook v kvalite HP Classic BriefCase 15,6´´
3. Externý HDD v kvalite WD Elements Portable 2,5´´
4. PC Zostava Comfor Office I105
5. Monitor v kvalite Acer R241Ybmid, 23,8´´
6. Klávesnica v kvalite Logitech Keyboard K120 EOM CZ/SK
7. Myš optická v kvalite Genius DX-120
8. Interaktívna tabuľa v kvalite KOMPLET a HITACHI Star Board FXT79
9. Reproduktory v kvalite Genius SP-HF1250B 2.0
10. Mikroskop s kamerou
11. Ozvučovací systém pre prezentácie a hovorené slovo v kvalite MiPro MA-303Sb
Položka č. 1:

Notebook v kvalite HO 250 G6 Dark Ash

Funkcia
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Notebook v kvalite HP 250 G6 Dark Ash
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 v kvalite HP 250 G6 Dark Ash

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Notebook – Intel Core i3 6006 Skylake, 15.6"LED
1920×1080, RAM 8GB, Intel HD Graphics 520, SSD
256GB, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth, HD
webkamera, HDMI, USB 3.1 Gen 1, čítačka kariet,
Windows 10 Home 64-bit (2HG65ES )

-

Cenovo dostupnejší a rýchly notebook HP 250 G6 v
čiernom vyhotovení ponúka nielen výkon, ale tiež veľkú
spoľahlivosť. Tento notebook ponúka všetko, čo
potrebujete na zvládnutie aj náročnejších pracovných
úkonov, ale i na prehrávanie multimédií. Na prvý pohľad
notebook zaujme svojim elegantným vzhľadom a
odolným vyhotovením, ktoré chráni všetky komponenty.

-

Uhlopriečka displeja 15,6 "Modelové označenie
procesoru Intel Core i3 6006U SkylakeČip grafickej karty
Intel HD Graphics 520Operačný systém Windows 10
HomeVeľkosť operačnej pamäte 8 GBVýbava
Numerická klávesnica, Optická mechanika, Čítačka
pamäťových kariet, Operačný systém

-

Displej

Rozlíšenie displeja 1920 × 1080 pxPomer strán 16:9Typ displeja
Matný

Procesor

Typ procesora Intel Core i3Generácia procesora Intel Skylake (6.
generácia)Frekvencie procesora 2 GHz (2 000 MHz)TDP 15
WCache procesora 3 MB

Grafická karta

Typ IntegrovanáMaximálne rozlíšenie externého monitora 3 840 x
2 160 px

Operačná pamäť

Intel Optane NieTyp pamäte DDR4

Pevný disk

Typ úložiska SSDKapacita disku 256 GB

Farba

čierna

Hmotnosť

Hmotnosť 1,86 kgHmotnostná kategória Ľahký - do 2 kg

Batéria

Kapacita batérie 31 Wh

Konštrukcia

Konvertibilita Pevná (klasický notebook)Materiál konštrukcie
Plastový

Rozhranie

Grafické výstupy HDMIUSB 2.0 1 ×USB 3.1 Type-A 2 ×Ďalšie
rozhrania RJ-45 (LAN), Combo Audio JackOptická mechanika
DVD

Rozmery

Maximálna výška 23,8 mmŠírka 380 mmHĺbka 253,8 mm

Jazyk

Jazyk klávesnice CZ, SK

Kľúčové vlastnosti notebooku HP 250 G6

Najnovší systém Windows 10 so skvelým dizajnom v čiernom
vyhotoveníĽahký a elegantný notebookNízka hmotnosť s veľmi
odolná konštrukcia

-

Notebook disponuje HD kamerou pre videohovoryDo notebooku si
môžete vložiť DVD a jednoducho prepojiť cez HDMI konektor s
televíziou

Položka č. 2:

Minimum

Taška na notebook v kvalite HP Classic BriefCase 15,6´´

Funkcia
Taška na notebook v kvalite HP Classic BriefCase 15,6´´
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Maximum

Presne
4

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

Taška na notebook v kvalite HP Classic BriefCase 15,6´´

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Kľúčové vlastnosti tašky HP 15,6" Classic Briefcase

Elegantný dizajnPre notebooky s uhlopriečkou do 15,6"Zaistí
plnohodnotnú ochranu vášho notebooku

-

Taška HP 15,6" Classic Briefcase je vodoodolná a disponuje
vystuženým zipsomDostatok priehradiek na príslušenstvo k vášmu
zariadeniu

Parametre a špecifikácia

Materiál NylonMax. uhlopriečka notebooku 15,6 "Hĺbka 8,5
cmŠírka 41 cmVýška 31 cm

Farba

čierna

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
4

Externý HDD v kvalite WD Elements Portable 2,5´´

Funkcia
Externý HDD v kvalite WD Elements Portable 2,5´´
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

Externý HDD v kvalite WD Elements Portable 2,5´´

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Kľúčové vlastnosti

Ultrarýchla prenosová rýchlosť vďaka USB 3.0 rozhraniuAj napriek
vysokej kapacite a výkone je kompaktný a ľahko prenositeľnýFirma
WD si zakladá na vysokej kvalite a výdrži svojich produktov

Parametre a špecifikácia

Použitie ExternýTyp úložiska HDDFormát (Form Factor)
2,5"Kapacita disku 1 000 GB (1 TB)Šírka 82 mm (8,2 cm)

Rozmery

Výška 15 mm (1,5 cm)Hĺbka 111 mm (11,1 cm)

Farba

čierna

Vlastnosti

Rozhranie externé USB 3.0 (3.1 gen1)Vyrovnávacia pamäť 8
MBRýchlosť otáčok HDD 5 400 ot/min

Hmotnosť

Hmotnosť 134 g (0,13 kg)

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
2

PC Zostava Comfor Office I105

Funkcia
PC Zostava Comfor Office I105
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

PC Zostava Comfor Office I105

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

PC Zostava Comfor Office I105s nasledovnými
parametrami:

-
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Minimum

Maximum

Presne
1

Micro Fractal Core 1100, originální MS Windows 10 Pro
SK 64, ASUS H110M-R, DVI, HDMI, C+L piny, CPU
Intel® Core i3-7100, 16GB DDR4-2133, SSD 240GB
SATAIII, DVDRW/RAM, PCI-E WiFi karta 150Mb/s

-

Inštalácia PC u obstarávateľa, zaškolenie obsluhyZáruka
3 roky s dobou odozvy v mieste inštalácie do 1 hodiny

-

Víťazný uchádzač musí predložiť nasledovné certifikáty
pre PC:

-

Certifikát ISO 9001, Prehlásenie o zhode: Elektrická
bezpečnosť: EN 60950-1:2003 EN 60950:2001
Elektromagnetická kompatibilita EN 55022:1999 třída B
+ A1:2001, + A2:2003EN 55024:1999 + A1:2002 +
A2:2003EN 61000-4-2:1997 + A1:1999 + Z1:2001EN
61000-4-3:2003 ed.2EN 61000-4-4:1997 + Z1:2001EN
61000-4-5:1997 + Z1:2001EN 61000-4-6:1997 +
Z1:2001EN 61000-4-11:1996 + Z1:2001EN 61000-3-2
ed. 2:2001EN 61000-3-3:1997, cor. 1:1998, Z1:2002"

-

Položka č. 5:

Monitor v kvalite Acer R241Ybmid, 23,8´´

Funkcia
Monitor v kvalite Acer R241Ybmid, 23,8´´
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

Monitor v kvalite Acer R241Ybmid, 23,8´´

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

monitor, 24", IPS, matný, 16:9, 1920 x 1080 full HD, 250
cd/m2, 4ms, Repro, bez VESA

-

Technické parametre - displej

Typ panelu: IPSTyp obrazovky: LCDPodsvietenie:
LEDUhlopriečka: 60,5 cm (23,8")Rozlíšenie: 1920 x 1080 px, FHD

-

Povrch displeja: matnýDoba odozvy: 4 msKontrast: 100 000 000 :
1Jas: 250 cd/m2

-

Pomer strán: 16:9Pozorovacie uhly (H/V): 178°/178°Počet farieb:
16,7 miliónov

Reproduktory

- integrovanéPočet: 2Výkon: 2 W

Konektory

1 x DVI-D 1 x VGA 1 x HDMI 1 x 3,5 mm audio vstup

Špeciálne funkcie:

ACER Bluelight Shield

Ďalšie špecifikácie

VESA podpora: Nie3D zobrazenie: Nie

-

SCART: NieTV Tuner: NieReproduktory: Áno

Ergonómia

Montáž na stenu: NiePivot: NieNastavenie výšky: NieNatáčanie:
NieNáklon: + 15,0°/- 5,0°

Napájanie

Napájanie: internéSpotreba: 30 WStand By režim: 0,50 W

Rozmery a hmotnosť

Rozmery so stojanom (Š x V x H): 539,8 x 405,3 x 223,8
mmHmotnosť: 2,91 kg

Farba: čierna

čierna

Položka č. 6:

Minimum

Klávesnica v kvalite Logitech Keyboard K120 EOM CZ/SK

Funkcia
Klávesnica v kvalite Logitech Keyboard K120 EOM CZ/SK
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Maximum

Presne
1

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

Klávesnica v kvalite Logitech Keyboard K120 EOM
CZ/SK

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Kancelárska klávesnica plnej veľkosti, vyznačujúca sa
tenkým dizajnom, ktorý je prívetivý k vášmu zápästiu.
Klávesy s nízkym zdvihom zaistia komfortné a tiché
písanie. Vydrží až 10 miliónov úderov.

-

Klávesnicu je možné pomocou nožičiek nastaviť do
8-stupňového sklonu. Ergonómii pri písaní napomôže aj
zakrivený medzerník. Klávesnica je odolná proti poliatiu,
takže ani vyliata šálka čaju pre ňu nepredstavuje
tragédiu.

-

Jednoduché Plug-and-play pripojenie k počítaču bez
nutnosti špeciálnych ovládačov sprostredkuje klasický
USB port. Klávesnica vďaka svojmu OEM prevedeniu
ponúka veľmi prívetivú cenu - ide o jednoduché bulk
balenie.

-

Význačné rysy:

tenká konštrukciaodolná proti poliatiu

Rozhranie:

USB

Rozmery:

450 × 155 × 23,5 mm

Kompatibilné operačné systémy:

Microsoft Windows XP/Vista/7Linux (Kernel 2.6)

Parametre a špecifikácia

Lokalizácia Česká, SlovenskáEnter Dvojriadkový úzkyBackspace
ŠirokýĽavý shift ÚzkýKurzorové šípky Široké

Pripojenie

Pripojenie DrôtovéRozhranie USB

Rozmery

Hĺbka 15 cmŠírka 44,9 cm (449 mm)Výška 2,35 cm (23,5 mm)

Položka č. 7:

Minimum

Maximum

Presne
1

Myš optická v kvalite Genius DX-120

Funkcia
Myš optická v kvalite Genius DX-120
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

Myš optická v kvalite Genius DX-120

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Genius DX-120, drôtová myš, 1200 dpi, USB, čierna

myš, optická, klasická, drôtová, rozhranie USB, 1200DPI, počet
tlačidiel 3, dĺžka kábla 1,5m

-

Pripojenie: DrôtováRozhranie: USBTechnológia: OptickáCitlivosť:
1 200 DPIPočet tlačidiel: 3Koliesko: KlasickéFarba: ČiernaDĺžka
kábla: 1,5 m

Rozmery a hmotnosť

Šírka: 60 mmVýška: 37 mmHĺbka: 105 mmHmotnosť: 85 g

Operačný systém

-Microsoft Windows 10-Mac OS

Položka č. 8:

Minimum

Interaktívna tabuľa v kvalite KOMPLET a HITACHI Star Board FXT79

Funkcia
Interaktívna tabuľa v kvalite KOMPLET a HITACHI Star Board FXT79
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Maximum

Presne
1

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.
STARBOARD FX-79E1 môžete použiť ako doplnok pre vaše prezentácie a prednášky. Pri premietaní na tabuľu môžete ľahko
použiť dotyk prsta, stylusu alebo elektronického pera - môžete písať poznámky, posúvať objektami, dvoma prstami mazať či
zväčšovať alebo zmenšovať obsah. Tabuľa podporuje vzdialenú funkciu Conferencing pre efektívnejšie výučbu. Podpora
viac-dotykových gest umocňuje použiteľnosť, intuitívnosť a kreativitu pri riadení porád, brífinkov, prednášok alebo výuky.
Prstom môžete ovládať aplikácie, webové stránky a multimediálne obsahy. Pre zjednodušenie ovládania máte k dispozícii 15
tlačidiel umiestnených na bočnej strane. Zapísané alebo zvýraznené poznámky môžete ukladať do širokej škály
podporovaných formátov.
Vďaka tomu, že interaktívnu tabuľu môžete ovládať dotykom, získate zábavnú formu pri prezentáciách, ktorá zvyšuje
koncentráciu. Hitachi STARBOARD Software sa ľahko používa, umožňuje dynamické lekcie postavené na vhodnom dizajne
pre vzdelávanie nielen pre základné a materské školy. Vďaka intuitívnemu rozhraniu, pokročilým editačným nástrojom, importu
Microsoft Office a rozpoznanie ručného písania STARBOARD prinesie zábavnejšiu formu štúdia pre študentov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Interaktívna tabuľa v kvalite KOMPLET a HITACHI Star
Board FXT79

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Interaktívna zostava obsahuje:

Interaktívna tabuľa HITACHI StarBoard FXT79 Projektor na krátku
projekciu Acer S1283Hne Držiak na krátku projekciu Kabeláž (1x
VGA (alebo HDMI) kábel 10m, 1x sieťový kábel 220V 10m)

Interaktívna tabuľa HITACHI ovládaná prstom alebo
perom

s uhlopriečkou 79" (200.6 cm)pomerom strán 4:3 USBfunkcia
duálneho pera (práca dvoch užívateľov súčasne)prístup k
internetu1x stylus pero

-

oceľový magnetický povrchveľkosť pracovnej plochy: 163,3 ×
122,5 cmcelkové rozmery tabule: 1,852 (dĺžka) x 1,281 (výška) x
35 (šírka)váha: 22kg

Vlastnosti:

podpora operačných systémov: Windows, Mac, Linuxužívateľský
upraviteľná lišta nástrojovrozpoznanie
rukopisuexportovanie/ukladanie poznámok do rôznych
formátovpriamy prístup k internetu

-

vyhľadávanie obrázkov cez google,mapyimportovanie súboru
microsoft officepodpora pre iwb spoločný formát súborov pre
jednoduché zdieľanie obsahu vzdelávaniaovládanie pomocou
ukazovadla alebo prsta

-

možnosť práce dvoch užívateľov narazmulti-touch (viac-dotyková)
funkcie pre ovládanie gestamipracovná plocha je magnetická

-

15 tlačidiel s najpoužívanejšími funkciami na bočnej strane
tabulevylepšený úchyt na stenu pre jednoduchšiu
inštaláciusúčasťou balenia stylus a STARBOARD softvér

Položka č. 9:

Minimum

Maximum

Presne
3

Reproduktory v kvalite Genius SP-HF1250B 2.0

Funkcia
Reproduktory v kvalite Genius SP-HF1250B 2.0
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

Reproduktory v kvalite Genius SP-HF1250B 2.0

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Reproduktory – 2.0, drevené, dvojpásmové, Line-In na
prednom paneli, 40W RMS

-

Parametre a špecifikácia

Typ sústavy 2.0Aktívny/Pasívny Aktívne (samostatné)Mechanika
Bez mechanikyHmotnosť 3 600 gCelkový výkon zostavy 40 W

Charakteristika

Frekvencia od 70 HzFrekvencia do 20 000 HzCitlivosť 85 dB/mW
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Minimum

Maximum

Presne
3

PripojenieVstupy

Vstupy 3,5 mm JackVýstupy 3,5 mm Jack

Rozmery reproduktora

Šírka reproduktorov 140 mmVýška reproduktora 245 mmHĺbka
reproduktora 147 mm

Položka č. 10:

Mikroskop s kamerou

Funkcia
Mikroskop s kamerou
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.
Mikroskop s kamerou očarí aj tých najnáročnejších bádateľov. Je vhodný najmä pre mladšie deti, ale aj pre výskumníkov, ktorí
chcú zväčšiť sledované objekty okamžite, nestrácajúc čas zaostrovaním.
Mikroskop s kamerou očarí aj tých najnáročnejších bádateľov. Je vhodný najmä pre mladšie deti, ale aj pre výskumníkov, ktorí
chcú zväčšiť sledované objekty okamžite, nestrácajúc čas zaostrovaním. Jednoducho stačí umiestniť pozorovaný objekt pod
mikroskop, stlačiť tlačidlo automatického zaostrenia a mikroskop vám vzápätí prinesie úžasné detaily pozorovaného objektu, a
to už zo vzdialenosti 15 mm.
Technické vlastnosti

Jednotka

Mikroskop s kamerou

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

15 x optický, 10 x digitálny zoommožné pripojiť
mikrofónpripojenie k PC cez USBodnímateľný
nadstavecideálne do detskej ruky

-

Položka č. 11:

Minimum

Maximum

Presne
4

Ozvučovací systém pre prezentácie a hovorené slovo v kvalite MiPro MA-303Sb

Funkcia
Ozvučovací systém pre prezentácie a hovorené slovo v kvalite MiPro MA-303Sb
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.
MiPro MA-303SB: Kompaktný prenosný PA systém s 1-kanálovým Class D zosilňovačom s výkonom 60 W. Systém aj napriek
svojej nízkej hmotnosti a malým rozmerom ponúka silný výkon, pevné vyhotovenie a množstvo funkcií s jednoduchým
ovládaním. Systém krištáľovo čistou zvukovou reprodukciou je ľahko prenosný aj vďaka zabudovanej rukoväti, polstrovanému
ramennému popruhu, prípadne môže byť pripevnený na mikrofónny stojan.
Zariadenie má vstavaný prijímač s anténou pre 16 automaticky priradených frekvencií, možnosť prehrávania prostredníctvom
bluetooth, tlačidlo pre spustenie sirény, možnosť prehrávania z USB a 2 analógové vstupy (3,5 mm a 6,3 mm jack). Zariadenie
môže byť batériou poháňané až 11 hodín, jeho rozmery sú 210 x 276 x 165 mm a hmotnosť 2,7 kg.
Technické vlastnosti

Jednotka

Ozvučovací systém pre prezentácie a hovorené slovo v
kvalite MiPro MA-303Sb

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
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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
Objednávateľ upozorňuje dodávateľov, že v prípade uzatvorenia zmluvy s dodávateľom s negatívnymi referenciami
zaradeného na "Black liste" EKS, objednávateľ využije svoje právo odstúpiť od zmluvy v súlade s obchodnými podmienkami
elektronického trhoviska, časť 2, čl. XVIII, bod. 18.2 písm. e).
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok a bude mu udelená negatívna referencia a následné odstúpenie od zmluvy
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu
zákazky alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou
Verejný obstarávateľ žiada na všetky komponenty záučný servis najneskôr do 5 hodín od nahlásenia chyby / poruchy.
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie. Identifikácia a financovanie:
BethlenGáborAlapkezelZrt.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

1_Notebook.jpg

1_Notebook.jpg

3_Externý HD.jpg

3_Externý HD.jpg

2_Taška na notebook.jpg

2_Taška na notebook.jpg

11_Ozvučovací systém.jpg

11_Ozvučovací systém.jpg

4_Stolový PC.jpg

4_Stolový PC.jpg

5_Monitor.jpg

5_Monitor.jpg

6_Klávesnica.jpg

6_Klávesnica.jpg

10_Mikroskop s kamerou.jpg

10_Mikroskop s kamerou.jpg

9_Reproduktory.jpg

9_Reproduktory.jpg

8_Interaktívna tabuľa.jpg

8_Interaktívna tabuľa.jpg

7_Myš.jpg

7_Myš.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

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

Čas / lehota plnenia zmluvy:
20.09.2018 11:33:00 - 28.09.2018 11:33:00
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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 vrátane DPH: 8 499,00 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 3.4, 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 18.09.2018 13:44:03
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
HENRYSO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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