Kúpna zmluva č. Z201746986_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

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika
45230030
2023851126
SK9702000000003618767258
0557268390

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Datacomp s.r.o.

Sídlo:

Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice, Slovenská republika

IČO:

36212466

DIČ:

2020062550

IČ DPH:

SK2020062550

Číslo účtu:

SK0502000000002776359853

Telefón:

+421918161696

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Obstaranie informačno-komunikačnej techniky - ostatná technika

Kľúčové slová:

mobilný telefón, projektor, premietacie plátno, fotoaparát, bezdrôtový telefón

CPV:

30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou
nábytku a softvérových balíkov; 30100000-0 - Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný
materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku; 30190000-7 - Rôzne kancelárske
zariadenia a kancelárske potreby; 30191000-4 - Kancelárske zariadenia s výnimkou
nábytku; 30191200-6 - Spätné projektory; 32000000-3 - Rozhlas, televízia, komunikácie,
telekomunikácie a príbuzné zariadenia; 32200000-5 - Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,
rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie; 32250000-0 - Mobilné telefóny;
32252000-4 - Telefóny GSM; 32252100-5 - Hands-free mobilné telefóny; 32252110-8 Hands-free mobilné telefóny (bezdrôtové)

Druh/y:

Tovar

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Súbor informačno-komunikačnej techniky s využitím na administratívnu činnosť, ktorý pozostáva z nasledovných
položiek: 3 ks - mobilný telefón, 2 ks - projektor, 1 ks premietacie plátno, 1 ks presenter, 1 ks digitálny fotoaparát s
príslušenstvom, 3 ks prenosný bezdrôtový telefón aj pre tradičnú linku, 3 ks - smartfón

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Mobilný telefón

ks

1.1 Displej

v palcoch

5,2

1.2 Processor

GHz

1.2

1.3 Veľkosť RAM

GB

2

1.4 Užívateľská pamäť

GB

16

1.5 Batéria s kapacitou

mAh

3100
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Minimum

Maximum

Presne
3

4 jadrový

2. Projektor 1

ks

2.1 Žiarovka životnosť

H

2.2 Hladina hluku

dB

2.3 Reproduktory

Watt

3. Projektor

ks

3.1 Žiarovka životnosť

H

3.2 Hladina hluku

dB

3.3 Reproduktory

Watt

4. Premietacie plátno

ks

4.1 Hmotnosť

kg

5. Presenter

ks

5.1 Účinný dosah

m

15

5.2 Počet tlačidiel

ks

5

5.3 Hmotnosť

g

6. Digitálny fotoaparát s príslušenstvom

ks

6.1 Rozlíšenie LCD

pix

230400

6.2 Uhlopriečka displeja

v palcoch

2.7

7. Prenosný bezdrôtový telefón aj pre tradičnú linku

ks

7.1 Dosah

m

8. Smartfón

ks

8.1 Veľkosť RAM

GB

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Mobilný telefón

nový

1.1 MicroSD až do 200GB

vyžaduje sa

1.2 Rozlíšenie 1280x720 px, HD

vyžaduje sa

1.3 Fotoaparát predný, zadný

vyžaduje sa

1.4 Podporované siete

GSM/GPRS/EDGE, 3 G, 4 G - LTE

1.5 Konektivita

Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC, 3,5 mm jack audio výstup
microUSB 2.0

2. Projektor 1

nový

2.1 Svetlosť farieb

2.700 Lúmenov-1.890 Lúmenov

2.2 Rozlíšenie

1024 x 768, 4:3

2.3 Kontrast

10.000 : 1

2.4 Veľkosť projekcie

30 palce - 300 palcov

3. Projektor 2

nový

3.1 Svetlosť farieb

3.200 Lúmenov-2.240 Lúmenov

3.2 Rozlíšenie

1920 x 1200

3.3 Kontrast

15.000 : 1

3.4 Veľkosť projekcie

30 palce - 300 palcov

4. Premietacie plátno

nový

4.1 Pozorovací uhol 150˚

vyžaduje sa

4.2 Formát plátna 4:03

vyžaduje sa

4.3 Rozmery plátna

Sledovacia oblasť šxv (mm) 2000x1510, Sledovacia oblasť
uhlopriečne (mm): 2506
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5. Presenter

nový

5.1 Podpora technológie Plug and Play

vyžaduje sa

5.2 Indikátor stavu batérií

vyžaduje sa

5.3 Vypínač napájania

vyžaduje sa

6. Digitálny fotoaparát s príslušenstvom

nový

6.1 Efektívne rozlíšenie

20 - 24 Mpx

6.2 Makro zaostrenie

4-8 cm

6.3 Optický zoom

7 - 10,9 x

6.4 Videozáznam

VGA

6.5 Optický stabilizátor

vyžaduje sa

6.6 Svetlosť objektívu

3,3 - 6,3

6.7 Púzdro

vyžaduje sa

7. Prenosný bezdrôtový telefón aj pre tradičnú linku

nový

7.1 Telefonovanie cez VoIP a pevnú linku

vyžaduje sa

8. Smartfón

nový

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia-v cene zákazky.
2. Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
3. Vrátane zaškolenia min. 3 osôb v rozsahu min. 1 hodiny.
4. Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať tovar ktorý je predmetom zákazky.
5. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien položiek do 7 dní od uzatvorenia
kúpnej zmluvy.
6. Požaduje sa v uviesť v rozpočte rozpis ceny bez DPH, sadzby DPH a ceny s DPH.
7. Požaduje sa predloženie špecifikácie s uvedením obchodnej značky a typu jednotlivých druhov s presným číselným
označením tovaru a obrazovou ukážkou do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.
8. Odberateľ posúdi či predmet zákazky spĺňa požadované technické a funkčné parametre o čom vystaví písomné potvrdenie.
Vystavenie písomného potvrdenia je podmienkou plnenia predmetu zákazky.
9. Požaduje sa dodanie tovarov výhradne nových, bez tiarch a vo vlastníctve dodávateľa.
10. Záručná doba predmetu zákazky je 24 mesiacov, ak v záručnom liste, ktorý bude súčasťou dokumentácie z odovzdania,
nie je uvedená dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu odberateľom, pričom
záručná doba sa týka celého predmetu zákazky. Zárukou preberá dodávateľ zodpovednosť za to, že predmet zákazky bude
po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez závad.
11. Ak si odberateľ uplatní nárok na odstránenie závady, dodávateľ je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na
opravu do 24 hodín od nahlásenia závady. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika v mieste
plnenia, pričom dni pracovného voľna a pokoja sa do uvedenej doby nezapočítavajú. Dodávateľ je povinný zabezpečiť
odstránenie závady v zmysle úplného sfunkčnenia na vlastné náklady a s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa nahlásenia závady.
12. V prípade nedodržania požadovaných technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii,
technických vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie, bude táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie
zmluvných podmienok a kupujúci má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a zároveň uplatní voči dodávateľovi sankciu vo výške
10% kúpnej ceny.
13. Ak sa v opise predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný
názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp.
lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v požadovanej alebo vyššej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu
zákazky (bez negatívneho vplyvu na efektívnosť prevádzky, bežnú údržbu a opravy).
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice I

Obec:

Košice - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.10.2017 08:00:00 - 31.10.2017 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 543,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 051,60 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.09.2017 12:38:01
Objednávateľ:
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s ručením obmedzeným
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Datacomp s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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