
Kúpna zmluva č. Z202120673_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:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Interaktívna trieda.sk s.r.o.
Sídlo: Hurbanovská 386/23, 94652 Imeľ, Slovenská republika
IČO: 50601971
DIČ: 2120391196
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK71 8330 0000 0024 0111 4796
Telefón: +421949529158

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interaktívna tabuľa s projektorom a Notebook
Kľúčové slová: Interaktívna tabuľa s projektorom, notebook
CPV: 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 30100000-0 - Kancelárske stroje, vybavenie a

spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku; 38652120-7 - 
Videoprojektory; 39162100-6 - Vybavenie na vyučovanie; 30213100-6 - Prenosné počítače;
 30213000-5 - Osobné počítače; 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Interaktívna tabuľa s projektovom v kvalite KOMPLET D PRO - Board 78

2. Notebook v kvalite Lenovo Ideapad 110-15

Položka č. 1: Interaktívna tabuľa s projektovom v kvalite KOMPLET D PRO - Board 78

Funkcia

Interaktívna tabuľa + projektor na krátku projekciu + mobilný držiak tabule bez zdvihu + kabeláž (1x VGA kábel 10m, 1x 
sieťový kábel 220V 5m)

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

Interaktívna tabuľa s projektovom v kvalite KOMPLET D 
PRO - Board 78 ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vonkajšie rozmery tabule: 174 x 124 x 4 cm
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Rozmery aktívnej plochy obrazovky: 164 x 110 cm, uhlopriečka 78 palcov

Pomer strán: 4:3

Technológia: Infračervená

Rozlíšenie: 32768 x 32768 bodov

Vonkajšie rozmery tabule: 178 x 125 x 3 cm

Typ zapojenia do počítača: USB kábel 5 m

Napájanie: USB z počítača

Kompatibilita operačného systému: Windows 7, 8, 10, XP a Vista, Linux, Mac

Záruka: 2 roky

Hmotnosť tabule bez obalu: 20 kg

Hmotnosť tabule s obalom: 29 kg

Popis: Certifikovaný keramický povrch - vysokotrvácne vyhotovanie s 
certfikátom E3, ktoré umožňuje používať bežné fixky

- 10 dotyková technológa - môžu písať až desiati užívatelia súčasne 
prstom, perom alebo hocijakou inou pomôckou

- Ovládanie gestami  - ako na dotykovom smartfóne (rotácia, zmena 
veľkosti atď)

- Trvácny hlinikový rám, vysoké rozlíšenie a rýchlosť, slovenský 
softvér

Projektor špecifikácia: -

Natívne rozlíšenie XGA (1024 x 768)

Objektív s krátkym uhlom poskytuje obraz 100 "len 1,3 m

Rozmery (š x h x v) 332 x 243,6 x 107 mm

Veľkosť čipu 0,55 "DMD

Reproduktory 2W

Úroveň hluku 31 dB / 28 dB (režim normálny / ekologický)

- Dlhá životnosť lampy až 10 000 hodín pri nízkych celkových 
nákladoch na vlastníctvo (TCO)

Mobilný držiak tabule - bez zdvihu: -

- držiak  univerzálny pre väčšinu typov tabúľ (výška tabule 120 -137 
cm)

- vrátane ramena na projektor - nastavenie ramena 80 - 140 cm

- robustná oceľová konštrukcia

- ľahká inštalácia

- plastové kolieska majú brzdu

Kabeláž: 1x VGA alebo HDMI - kábel 10m + 1x napájací kábel 230V 5m

Položka č. 2: Notebook v kvalite Lenovo Ideapad 110-15

Funkcia

notebook

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

Notebook v kvalite Lenovo Ideapad 110-15 ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Procesor intel:5

Passmark CPU Mark 1693
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Pamäť 4GB RAM PC3-106001600MHz DDR3L

Pevný disk SSD min 256 Gb

Displej 15,6" HD lED, 1366 x

Grafická karta Integrovana Intel HD 405

Optická mechanika DVD + RW

Komunikácia Wifi 802.11 a/c

OFFICE REFURBISHED -

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

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

interaktina tabula.jpg interaktina tabula.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Materská škola s VJM Komáromi Kacza 39

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.11.2021 13:28:00 - 15.11.2021 13:28:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 641,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 969,99 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120673

V Bratislave, dňa 25.10.2021 08:24:07

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Interaktívna trieda.sk s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120673


Zákazka


Identifikátor Z202120673


Názov zákazky Interaktívna tabuľa s projektorom a Notebook


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314430


Dodávateľ


Obchodný názov Interaktívna trieda.sk s.r.o.


IČO 50601971


Sídlo Hurbanovská 386/23, Imeľ, 94652, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 18.10.2021 8:12:23


Hash obsahu návrhu plnenia YVA0v1YDmqIfwvdLIqtUXCToFCT6MQ3Hkcm9aS4ffqk=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
tabula, mobilny mechanizmus, kabelaz by sme dodali presne podla specifikacie, lebo tie polozky su
stale na trhu a dodatelne. Notebook vyberame ekvivalentny, nakolko Vami vyspecifikovany uz nie je na
trhu dostupny. Pouzili sa zastarale specifikacie.


Prílohy:
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