Kúpna zmlu\'a
tmm orená ako \·y ·l edo k oh. tará\ ani a podlimitného po<>tupu zadťh ani a záka1.ky podra ~
100 a.' 102\ uladc .' 4- zákona č. 2:.2006 7. 1.. o \C::rcjnom obstará\'ani a o tmene a
doplnem nickh)rych 7ák.onm ,. meni nesk.or~1 h predpiso\ a pot..lra zúkona č . 5 l~ l J9 l
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~1.R. :·tctänika 67/ 14. 927 Ol . ara
Ing. ~irosla\ Vančo. konatcl' spoločn~_) ·ti

36289906
2022159667
'K1022159667
Č'OB

ú.:

Kupujúci:
id lo:
/aslupená:
f(O:
Of(' :
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l;t:ítnn nnll:1dni(':1

Il. Predme! zmlu '
Prcd:h ajúci a :.r.avä?ujc dodal' kupujúcemu kompletn) predmet obstarávania pnd!'a
časti

"'>

3.

4.

l.

2.

B 1 ~úúvnych podkladov. \'t'átanc dodania manuúJo, . c~rtitik<itov. r6p.
',hlásení o 1hode.
dopra\')' kupujucťmu na adresu a mie. to urccné kupujúcim.
Predávajúci Jl! taktiež po\ inn} 1abezpcčiľ inštalá iu a sfunkčnenie .Jednntliv~·ch
a stí predmetu obstaráYania a súčasne ;-~j lik \i dáciu obalov.
Prcdúvujuci sa za\-äzuje /aškoliť prac(nníkov kupuJÚceho na obsluhu tl!dnolliv\ ch
častí predmetu bstar:J\ amu.
Predavajuci , a /aväzuje posk)10\ ať kupujúcemu .airučn) sen i.: predmetu t~ito
Lmlm y ,. z.aručncj dobe najmenej po dnbu 24 mesia 0\ od inštulúcic a sfunkčn~nia
jednotlh·) h častí predmetu obstanÍ\ an ia a taktiež pozáručn) scľ\·ts.
1-..upujúci ·a tavuzujc pr'\ ?iať tovar a zaplatiť kúpnu cmu .,. dohndnutcj v}·."kc
a' dohodnuwm termmc.

Ili. Oobu plnenia
Pn.::dth~júci dodá kupujúcemu predme! 1m lu') ' lehot~ najnc•.J:úr 15 blendárn~ eh
dní od nadobudnutia platnosti zmlU\-) a s účinnost'ou dl'loan nasleJujucím p > Jni
/\ l!ľCJill:!llU.
Prcd:hajúci a za\ä/.uje poskytmať záručn~ ::;crvís počas celej dob) platnosti
zmlu\), a s naj kraL ou dobou 7..ámk~ 24 mesiaco,· Taktiei sa /a Hli Uje poskytnúť
kupl~júccnm pozámčn)

l.

sen i:.

IV. Kúpna cena a platobné podmienk\
Zmlu\:nť stran~ si dohodli za pr\.:dmet tmi u' y kupnu cenu' o\ .·'ške 24 575.00 f kt.
DPll 4 915.00 € DPI l 29 -190,00 ( celkom nj s DPH podľa príloh) k tejto Ltnluv.:.

-

-

- - -

3.

Kúpna cena je splatná na základe faktúry ,· ~stavenej prcdúvajúcim. ktorá bude
kupujúcemu odoudaná súčasne s predmetom 7mluvy. l·aklúra musí obsahO\uť
náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je JO Jni
odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za dei1 úhrady považuje del\
odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet preúávajúceho.
cene tovaru je zahrnutá dodávka. inštalácia. doprava. 7..a~kolcnie nmestnanco\

4.

kupujúceho. likvidácia obalov a' ylozenic to\ aru na adrese kupujúceho.
Kupttiúci neposkytuje preddavok alebo z lohu na plnenie zmluvy.

2.

V .• pôsob a postup dodania
l.

2.

Predávajúci je povinn) dodať prcdmcl kúpy kupujúcemu v p(}:ladovanom ro:r.sahu a
množstve. \ bezchybnom tavc v dohodnutom čase a ' dohodnutej k\·alicc (splnenie
minimálnych techníck)·ch požiada\ i ek.
Predávajúci vyzve kupujúceho 1:- prcvzatíu tMaru a v dobe dohodnutej s kupujúcim
a kupujúci 1.ento tovar prevezme. Dokladom o prevzatí bude protof...ol o odo\Zdaní
a prcvza1i, ktor) bude obsahova( preblá enie predávajúceho. Je pr~.:dmct 7mlu\)
odo\'zdáva a prehlásenie kupujúceho. že to\ ar preberá.
Vl. Možnosť odmietnuť prebratie tovaru
Kupqjúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziat' tovar z dô\odu nedodržm1ia cen~ .
akosti. minimálnych technick)1ch požiadaviek uvedených v ponuke predáq~júceho.
šrmktúry alebo mno/. tva tovaru Specifikovan~.:ho v opise prcdmem zmlmy pokiaľ ~•1
Lmh.J''né strany nedohodnú inak.

vn. l adobudnutie vlastníckych práv
Kupujúci nadobudn vlastníckeho práva k tovaru. ' okamihu zaplatenia kúpnej
ceny. t.j. pripísaním na účet predávajúceho. Nebezpečenstvo skody na tovar
prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od prcdávají1ceho. alebo ak tak neurobí
v čns v dobe. kedy mu predávajúci umožní nakladať tovmom.
V ll l. Zodpovednost' za\ ad' a 1úruka. rc klamäcia
l.

Záruka za predmet zákazky je 24 mesiaco . Záručná lehota začne plynúť dúom
protokolámeho odoudania a prevzatia predmetu zákazky, pričom jej plynul ic móle
začať a7 po dokončení inštalácie a sfunkčnenia predmetu ohstarávania.

Na predmet zmluvy ·a vzťahuje zaruka:
Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania záručnej doby, ktorá nemôže byť kratšia
ako 24 m ·siacov odo dňa inštalácie a sfunkčnenia predmetu ob:tanh·ania a takiic:i'
pozáručn~· servis. ktorý konči po uplynutí "6 me iacov od inštalácie a sfunkčnenia
predmetu obstarávania.
X. Všeobccné ustanovenia
1. Zmh.tva je vyho1o ená v štyroch cxen1plároch. z ktor),ch po podpísaní obdrží
kupujúci aj predávajúci dve V)hotovcnia.
Z'mluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnýnli stranami a t.'Jdnnosľ
dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
J . Pred~1\'ajúci je povinný strpieť v)·kon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho
s dodávaným tovamm kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnuu
rP a l< oprávnen '· mi OS{ bami v /..mysle článku 12 t)chto VZP a posk~ l nÚt im
všetku potrl!bnú súčinnosť.

2.

4. Neoddcliternými prílohami tejto zml.uvy je spôsob
a technická špccitih.úcía predmetu záka7k) .

určenia ceny predmetu

S. Právne Lľnhy neupravené touto zmluvou sn posudzujú
Obchodného zákonníka.

podľa

záka1ky

príslnšn)·ch ustanm cm

6. Zmluvné su·an:y V) hlasujú. Je sa so zml uvou obo.t.námil i a s jej ob ahom súhlasia. na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.
Na dôkaz podpisy oboch zmluvn)·ch strán.

Prílohy:
l. Technická špecifikácia ceny predmetu obstarávania;
2. Návrh na plnenie kritériá -

V Sabinove . dňa

určenie

-

1)~ · O "t · J..() l~

ceny

V Šali. dňa : 02.07.2015

Opi. predmetu ztikaz/iy
l) Interaktivna tabuľa QOM

Q\ B200 B\\

Uh loprícčkn : >7 "
Technológia: Infračervená= ovládanie Dotyk Pero, prst. čol-.oľvek
Dotyková vzdialenosť: l 626 mm · 114. mm
Rozlíšenie: 4096 x 4096 Odozva: l.bod 25m , kontinuáln} bod 8ms.
Rýchlost" kurzora: 304 cm za sekundu

Presnosť :

3mm .. potreba: l OOm
Vefkosť akt plochy: 78" = 198.12 cm
Port: USB/BlueTooth. 1-.ompatibilné . o 64 bítovým operačným y lémom. interaktívny
~oftvér

plne loka!iz.onmý '" Jm·cnskom jazyku.
novO\')"tvorcn.:j u el ni bud..:
umie ·tnený l k interaktívn j tabule. o. tatné budú umie tnen~ \' existujúcich
učebniach a využí ané v rámci inovovaných predmetov.
2) Dataprojckwr -

CER X 1240

rozlíšenie 1024,-768
sveteln)· v)'·tup 2700 IJJME S
kontra. tn) pomer 10000: l. Zoorn,

uto ke) :Lone.

3) PC - tower -Operačn ' sy tém: L TEL Corc i7-4770 l,' OEM Windo\.vs 7 Professional
64-bit lo,·ak
Window · 7 Profe sional 64-bit. Procčs r: Intel ~, Cort: í7-4770. Pamäť: 4GB DDRJ,
PťYný disk: l TB (7200 ot./min). Optická mechanika: D D+/-RW. Grafika: lntel·R·
TID. Úalšie: L . 10/1 / 1000. Kl:hesnica, Optická myš, Č'ítačka pam. kariet.

4)

~

oftvér k P tower - 1S Oflice prof 2013
S
011ice
2013
W
Word- Excel- PowerPoint- ne t .
• othér k PC l wer do no\ o;r..riadcnej učebne

M:

Oft1ce

201 ":

Acce·.:' 2.013- Microsoft Access 201~ umožňuje sledovanie in\cntiiru. infom1<h:ii o
zákazníkoch a trendov dát , predpripravenými šablónami. Softvér k PC tower do

5) M

DO\'

zriadenej UCebn .

6) LCD Monitor k PC tower- l 7" Ben

BL702A

LCD monitor 17". CCFL podsvieteníe, TN paneL Sms. 250cd/m2. l 000:1. 1280 x

1024. D- ub. Monitor k PC tower.
7) Tnblet - Pre tigio MultiPad 4 Diamond 7.8 ~

Prenosný 7" tab! t. dot. kov)m perom. R ~chlosť procesora 1.5 GT lz. Pamät vnútorná
32 GB. R M l GB. Internet. Wi-Fi~:fEEE 802.11 b/g/n Blueto th R Bluetooth ~ 3 O .
Di. plcj T' d t) kO\ á obrazovka : rozli:cním l 024 X 600.

8) Vizualitér -EP O ELP O -11

nímací pr\'ok: l/4" CMO. senzor. linimálna snímaná plocha: 297
420 mm.
Maximálna nímaná plocha: 297 · 420 mm. Objcktív:F = 2.8-3.2. r - 3.86 to 20.02.
Ostrcnic:automatické. 5megapíxeJoy)· enz r, obnovovacia frekvencia .t.obrazenia- 10
nun(kko za sekundu. Výber výstupných roziLení: XUA 1024x768. WXOA
l 280x800 alebo . XG 12 Oxl 024. ' l'ká obi a ť záberu - formát AJ. jednod()tykov~
tlačidlo na automatické zaoslreníe, digitúln '(x l O) zoom.

9)

Tlačiarei1-

HP La.'\crJct Pro Pll02

000 strán. rýchlosť tlače 18 striln za minútu. laserovn technológia
dače, kvalita tlu6.: 600 x 600 dpi, pamäť 2 MB. možnosti obojstrannej tlat:~c ručná.
podporované veľkosti médií A4; 5: 6: 85: pohľadnice: obálky (CS. DL B5),
vstupn)' zá ohník na 1·0 hárkov: 147 x 211 mm až. 216 x 356 mm.
ml!sačné zaťn?enie

lO} ot book pre uči1eľo - spirc E 17 (FS-77 l) - Wimlo\\
4GB ODIU Lo'' oltage Memor) ,.
- 1000GB l-IDO
.. uper Multi DL drive - l 7.3" HD+ Acer CincCrystaJTM
820 1 2 GB VR M - 802.llb/g1n + t:n - !\cer Cr}stal

Prismatic bauery - 3-pin 90W C adapler - lron IMR

8 - lntd 1 Corc 1r..t i3--W30l +. -SD urd rcadcr - D\'DLCD - N 'IDIA-K UcForc ft.
Eye IID v.cbcam - 4-cdf Lí-

i3-4030U. 17.3" HD+ LED matný (1600x900), 4GB RAM, tOOOGB HDD. AMD Radeon
HD 6490M 1GB, DVD+/-Rv SupcrMulti DL \:Vindo\·s 8. WiFi. Bluctooth. lfD w~hcam
720p. 3.05kg. výdrl. 6hod.
11) Kancelársky sofiYér k notebooku- Miero. oft Office tandard 2013 OLP NL AE
Licencia , obsahom: Word - Excel · PowerPoint - OncNote - Outlook s Business
Contact Manager - Publisher ,'ady Ofiice. Umožnenie downgrndu. hromudn~
inštalácie a konfigurácie; správu a evidenciu . oftvéru. Pnh o na 3 inštalácie - na PC.
notebook (jedného užívater a} a na terminálov)' scrwr. Mo.lno. ( zvoliť si jat) k.o' u
verziu pri p. ju 71neni( preinštalovaním.

12) Gra1ick) sClttver - Z ner ent listo 5
Balík grafických programov obsahujúci aplikáciu pre vektorovú grafiku. aplikáciu na
úpravu fotografii. aplikáciu na l\l rbu ,Ja tn}·ch webových srnínok. aplildciu na
tvorbu nímkov z obm.tovky. in~talačné médium .
13) oltvér k interaktívnej tabuli - 'Oft:vér Active In píre pre intcraktí\ nu ta buľu . Pomocou

softvéru Activlnspirc Protcssional Edition a prístupom k desiatkam tisícom učt:bnýc h
materiálov
a
ďalších
užítočn)·ch
zdrojov
obsiahnutých
na
sm\nkc
\nvw.prometheanplanet.com. a dvadsiate prvé storočie stáva realitou. v ktorej vrcholí
jedinečn)· proce modem)·ch učebn.' ch materiálo\.
l 4) Softvér k interaktívnej tabuli - . MART Cias room uite interaktín1) v) u č bo\) sol'tv~r
pozostáva zo 4 špecificko-vzdelávacích produktov: Smru.1 ..'ync - výučbový riadinci
soltvér. Smart Notebook v)'nčhový soHvér - verzia pre učiteľov. Smart Notebook SF
\f)' učbov)' sotivér - verzia pre štu !cntov. , l\1ART Response CE - interaktívny hlaso\l aCÍ
systém.

V '·ali, dňa: 02 .07 .2015
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C~nová

Prl'dfllt't dl..nzk)

l lnterul-tívna
Q\\B200 gw

tabuľa

U/ks
QOMO

2.0ataprojd.tor ,\('[R X 1240
3.P(' - tower I~TEL Core i7-4770 \1S
ObM Window<; 7 Profe~sional 64-bit
~JO\ Uk

_..Soflvcr k PC' to"'cr - MS Office prof
:2013

5 MS Access 20 J 3
6.L.C'D Monitor 1.. PC' tower 17" RcnQ
BL70:!A
7. Tab let Prestigio MultiPad 4
Diamond 7.85

8.Vizualiz.ér EPSON ELP DC-l t
' pottco l HP Lo erJet. Pro

9.Tiačiarcn
ľ!l(}2

ponuka

Cena za l ks

·ena

v~etky

Sadzba za
VŠt'fkV ks
OPil

\iška

Oľfl

Cena vrnt:me
Oľlf

za v{Nky

be.t [)l)lf

ks bez, OPH

5

583.33 t

2 916.67(

20"/,,

583.33 f

3 50(1,{10 f

5

375,00(

.l 875.00 f

20'%

375.00 f

2 250.00 f

ll

475,06 €

5 225,00

20%

l 045,00 {

ll

8.3,33 {

916,67 f

20 11/o

133.33 f

l IOO.OtH

ll

33.33 f

366,67€

20 6/o

73.33 f

440,00 (

ll

100.00 f

f 100.00 f

20%

220.00 t

l 320.00

-

316.67 f

l 583.33 (>

2W'/.,

316,67f

1 900.00 t

5

500,00 (

2 500.00f

2o•x.

500 oo f

3 OOO.OOf

l

28J,J3 f

283.33 f

20%

56.()7 ('

l3

408,33 (:

:"308,33 f

20%

l (j()l,()7f

6 370.00f

13

58 •.33f

758,33 €

20%

1~1.61 ť

()l 0.0() f

l

75,00(

75,00 f

20"/"

15,00 f

90,00f

l

-n6,6 f

416.6 f

20%

83.33 €

500.00 {

l

1 250,00

1 250,0n ť:'

20 11/~i

2:;0,00 f

1 soo.oo f

x

4 91!',00 f

29 .191),(10 (

líf

\'Šctky ks

k~

(l

270.00 (

3~0.00

{

l O.Notcbool. pre učitcl'o\. 1\spirl' E 17
{ES-771} -\\ indll\\S 8 -Intel ll- Corc 1M
i3-4030U • 4 GB DDR3 Lm \ oltage
\.1emol) • '\ • 1000 GR HDr>

+

.l\. -

SD card rcadcr - OVD-Super Multi
DL drhc - l7 ..J" HD+ /\cer
( ineCrysíai 1 M LCD - '\VIDIA·m
GeForeeJ;: 820\.1 2 GB VRAM 802.1 H.Jig.tn ~ BT - Acer (!J<.inl Ey{~
IID wc beam .. 4-ccll Li·Pmmattc
bam.:!) - 3-pin QO\\ AC adaptcr - !ron
lMR
li.Kan elár... k) softvér k notebooku
Microsoft Office Stanrl:1rd 1013 OLP

'lLAE
l2.Grafick}· softver .loncr cali isto 5
13.Sofhér k interaktívnej tabuli Active
lnspire
14.'mfh,á k ímeralnivn~'.i tabuli
"~čte SMART Classroom Suite

/\POLl':
\ Sali, dňa: 02.07.2015

24515.0Uf

