Kúpna zmluva č. Z201618816_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

Sídlo:

E. M. Šoltésovej 1, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika

IČO:

00185213

DIČ:

2021107220

IČ DPH:

SK2021107220

Číslo účtu:

SK0656000000001415475002

Tel:

0911523404

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ITSK, s.r.o.

Sídlo:

Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČO:

36556050

DIČ:

2021761456

IČ DPH:

SK2021761456

Číslo účtu:
Tel:

0903103202

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Originál stolný počítač pre zberný dvor - nový alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

počítač, klávesnica, monitor, server, office 2016

CPV:

30213300-8 - Stolový počítač; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

7. Počítačové a súvisiace služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Originál stolný počítač s klávesnicou, myšou, monitorom + server a microsoft office 2016

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Počítač s Windows 10 Pro s inštalovaným Windows 7 Professional,
procesor Intel Core i7-6700 s pamäťou 8GB DDR4, pevný disk 128 GB
SSD + 1 TB (7200 ot./min), optická mechanika - DVD+/-RW DL,
grafická karta NVIDIA GeForce GT 730/2GB DDR3 LAN, 6x USB port
3.0, 2x USB port 2.0
Office 2016 pre podnikateľov

ks

1

ks

1

Klávesnica

ks

1

Optická myš

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Monitor so širokouhlou obrazovkou 23.6" (59,9cm) 16:9, rozlíšenie
1920x1080, rozteč pixelov: 0,272 mm, maximálny jas: 250 cd/m2, vstup
signálu HDMI, D-Sub (VGA), DVI-D, vstup AV audio - HDMI, konektor
pre slúchadlá s 3,5 mm Mini-Jack, frekvencia analógového signálu - 2483 KHz(H)/50-75 Hv(V), frekvencia digitálneho signálu - 24-83 KHz(H)
/50-75 Hv(V), spotreba energie, Power ON Mód - &lt;22.7W, Power
Saving Mód - &lt;0,5W, Power OFF Mód - &lt;0,5W
Príslušenstvo 1 k monitoru - napájací kábel, kábel VGA, kábel DVI,
príručka
Server HP ProLiant DL380 G9 E5-2650v4 2P 32GB-R P440ar/2G 4x1
Gb + 2x10Gb-T 8SFF 2x800W RPS Performance Server 3-3-3, 6x HP
16 GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered
Memory Kit, 6x HP 900GB 12G SAS 10K 2,5in SC ENT HDD
Záručná doba je 24 mesiacov

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

hlučnosť v súlade s Nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z., skupina 1. a
2. - kancelárske priestory
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia, uvedenia do prevádzky a zaškolenia osôb do údržby a prevádzky predmetu plnenia na mieste
plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Zariadenia musia byť nové, nepoužívané, nerepasované a zabalené originálne od výrobcu. Pre potvrdenie originality vyžadujeme
potvrdené vyhlásenie výrobcu o zhode ponúkaných zariadení podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky
a posudzovaní zhody od výrobcu alebo zástupcu výrobcu do 7 dní od uzavretia zmluvy
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
Dodanie s platnými softwarovými licenciami
Požadovaná dĺžka záručnej doby uvedená v technickej špecifikácii predmetu zákazky začína plynúť dňom prevzatia predmetu
zmluvy na základe dodacieho listu.
Dodávateľ dodá predmet plnenia, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným predpisom
Faktúra za dodané tovary musí obsahovať jednotkovú cenu každej položky bez DPH, sadzbu DPH a s DPH danej položky.
Objednávateľ požaduje v rámci záručnej doby autorizované servizné zabezpečenie na dodávaný tovar garantované výrobcom a tiež
existenciu vlastného klientského pracoviska na nahlasovanie servisných požiadaviek v sloevenskom jazyku v pracovných dňoch.
Predmet plnenia zmluvy bude dodaný na základe objednávky v celom objeme a v termíne určenom objednávateľom
Objednávateľ si vyhradzuje právo NEPREVZIAŤ tovar, ktorý nebude spĺňať funkčnú aj technickú špecifikáciu predmetu zákazky a
včas nepredloží doklady uvedené v tejto časti
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Banská Štiavnica
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3.2

Obec:

Banská Štiavnica

Ulica a číslo:

E. M. Šoltésovej 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.10.2016 10:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 6,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , 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 vrátane DPH: 10 440,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 2.8.2016 15:18:00
Objednávateľ:
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
ITSK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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