
Kúpna zmluva č. Z202031106_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
Sídlo: Ul. slovenských partizánov 1129/49, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 42141443
DIČ: 2022670661
IČ DPH: SK2022670661
Telefón: 0901 918 386

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KASON, s.r.o.
Sídlo: Dvorčianska 815    , 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 51662787
DIČ: 2120733824
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK73 0200 0000 0039 5587 1451
Telefón: 0917932741

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Videoprojektory, Prenosný počítač, Slúchadlá
Kľúčové slová: Videoprojektory, Notebook, Slúchadlá bezdrôtové s integrovaným mikrofónom
CPV: 38652120-7 - Videoprojektory; 30213100-6 - Prenosné počítače; 32342100-3 - Slúchadlá; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Notebook

2. Videoprojektor

3. Slúchadlá

Položka č. 1: Notebook

Funkcia

Zabezpečenie dištančného vzdelávania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Notebook ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Procesor 4 jadrový Intel Core i5-8265U, 1.6GHz

Operačná pamäť 8 GB RAM DDR4

Displej 14" displej, Full HD (1920x1080)

Grafika Intel UHD 620

Disk SSD 256 GB

Wifi ac
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Bluetooth

HDMI

Kamera HD

USB USB 3.0; USB Type-C 3.1; USB 2.0

Čítačka pamäťových kariet SD

Klávesnica podsvietená

Operačný systém Windows 10 Pro

Položka č. 2: Videoprojektor

Funkcia

Zabezpečenie dištančného vzdelávania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Videoprojektor ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Natívne rozlíšenie 1280x800 px

Technológia 3LCD, WXGA

Svietivosť 3 600 ANSI lm, 16:10

Kontrast 15000:1

Hlučnosť 37 dB

Reproduktory vstavané

Minimálna uhlopriečka obrazu 83,82 cm (33")

Maximálna uhlopriečka obrazu 812,8 cm (320")

Osvetlenie halogénové

životnosť lampy 10 000 hodín

HDMI, VGA, USB, WIFI

Minimálna projekčná vzdialenosť 1,68 m

Maximálna projekčná vzdialenosť 2,02 m

Položka č. 3: Slúchadlá

Funkcia

Zabezpečenie dištančného vzdelávania

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Slúchadlá bezdrôtové s integrovaným mikrofónom ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zvuk Pure Bass

Hovory Hands-free

Výdrž batérie 16 h

Nabíjanie rýchle nabitie 2 h

Dizajn sklápací

Pripojenia viacbodové

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Hodnotiace kritérium - Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky
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Podmienky: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť

dodávateľ do 3. pracovných dní po uzatvorení zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú zaplnenie 
predmetu zákazky

Konečná cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky na miesto dodania

Tovar musí byť dodávaný s príslušnou dokumentáciou (záručný list, návod na obsluhu,...) v slovenskom jazyku so zárukou 
min. 2 roky

Požadujeme aby zariadenie bolo dodané nové, nepoužité v originálnom balení

Predávajúci sa zaväzuje prevziať zodpovednosť za vady predmetu kúpy, ktoré bude mať v čase dodania vady vzniknuté v 
záručnej dobe

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, verejný 
obstarávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších 
parametrov ako sú uvedené v opise predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku

Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry

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 3 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa, aby bol dodávateľ v deň uzatvorenia zmluvy zapísaný v zozname hospodárskych subjektov na UVO

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..

Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii

Požadujeme dodávku tovaru v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Ul. slovenských partizánov 1129/49

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2020 08:00:00 - 14.12.2020 08:04:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

Strana 3 z 4 



4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 620,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 944,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.11.2020 10:42:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KASON, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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