Kúpna zmluva č. Z202031052_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

1.2

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
Tilgnerova 14, 84105 Bratislava, Slovenská republika
31750214

0265422545

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KASON, s.r.o.

Sídlo:

Dvorčianska 815

IČO:

51662787

DIČ:

2120733824

, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČ DPH:
Bankové spojenie:

IBAN: SK73 0200 0000 0039 5587 1451

Telefón:

0917932741

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

PC ALL IN-ONE Acer Aspire / SSD 512 GB / Windows 10

Kľúčové slová:

PC All in One, stolový počítač, osobný počítač

CPV:

30213000-5 - Osobné počítače; 30213300-8 - Stolový počítač; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

PC ALL IN-ONE Acer Aspire

Funkcia
Počítač integrovaný v monitore s operačným systémom Windows 10 a 512 GB SSD diskom, klávesnica a myš - zostava
určená na poskytovanie programátorských a internetových služieb v škole.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Procesor

typ

Intel Core i5
(8th Gen)
8250U

Intel Core
i5-8400T

Procesor Max Turbo Speed

GHz

3,3 GHz

3.4 GHz

Procesor Intel Core i5 (8th Gen) 8250U - počet jadier

ks

4

6

Cache pamäť

MB

6

9

Operačná pamäť

GB

8

Operačná pamäť DDR4 SDRAM - frekvencia

MHz

2133

Operačná pamäť DDR4 SDRAM - technológia

typ

DDR4
SDRAM SO-DIMM
260-pin

Displej - Uhlopriečka displeja

palce

23,8
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Presne

Displej - Typ displeja

typ

LED

Displej - Rozlíšenie displeja

zobrazovacie
body

1920x1080

Grafická karta

typ

Intel UHD
Graphics
620,Intel
UHD
Graphics
620, NVIDIA
GeForce
MX150

HDD

GB

512

HDD - Rýchlosť otáčok

typ

SSD

Operačný systém Windows 10 64bit

kus

1

Operačný systém Windows 10 64bit

typ

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Komunikácia

Integrovaný port 10/100/1000 siete Ethernet, WLAN 802.11b/g/n,
Bluetooth 4.2, HD webkamera 1MP, USB 3.0, USB 2.0, Čítačka
pamäťových kariet, klávesnica a myš, Integrované reproduktory

Farba

Silver / strieborná

Rozmery (ŠxHxV)

540 x 11,6 x 321 mm

Obsah balenia

Acer Aspire Univerzálny počítač, napájací adaptér, klávesnica a
myš, používateľská príručka.

2.3

Windows 10
Home

Windows 10
Professional

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, v cene budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky súvisiace s dodaním predmetu zmluvy
na miesto plnenia.
Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci
Elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu
tejto zmluvy a je nemenná.
Požaduje sa predložiť podrobný štruktúrovaný rozpočet s konkrétnym návrhom riešenia (predmetu zákazky), resp. technickým
popisom ponúkaného tovaru do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne, kvantitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Požaduje sa dodať doposiaľ nepoužívaný tovar, originálne neporušené balenie tovaru.
Náhradné diely musia byť k dispozícii počas 5 rokov.
Záručná doba na predmet zmluvy je minimálne 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste alebo na obale predmetu zmluvy nie je
vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy
na základe dodacieho listu
Dodávateľ znáša všetky náklady (napr. doprava) spojené s odstránením vady/poruchy techniky počas celej záručnej doby.
Požaduje sa dodanie tovaru najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na dohodnuté miesto
plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú
dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti zmluvy).
Splatnosť faktúry 14 dní od dňa doručenia originálu faktúry.
Prílohou faktúry bude preberací protokol / dodací list potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Požadujeme na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Nedodržiavanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok. Obstarávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a vyhotovenie
negatívnej referencie dodávateľovi predmetu zákazky.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Názov

Upresnenie
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2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava IV

Obec:

Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Ulica:

Tilgnerova 14

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.11.2020 15:00:00 - 11.12.2020 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

7,0000

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
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 157,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 989,00 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 26.11.2020 16:10:02
Objednávateľ:
Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
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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