Kúpna zmluva č. Z202118677_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 84523 Bratislava, Slovenská republika
00679089
2020831054
SK2020831054
IBAN: SK088180000007000551920
59426141

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Henrich Sonnenschein - ITSK

Sídlo:

Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

37212931

DIČ:

1020103370

IČ DPH:

SK1020103370

Bankové spojenie:

IBAN: SK4702000000002198347155

Telefón:

0905351632

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

monitor Lenovo ThinkVision T27i-10, 27"

Kľúčové slová:

monitor Lenovo ThinkVision T27i-10, 27" - vzhľadom na to, že monitor bude zobrazovať aj
grafický výstup z mikroskopu neakceptujeme ekvivalent

CPV:

30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

monitor Lenovo ThinkVision T27i-10, 27"

Funkcia
monitor Lenovo ThinkVision T27i-10, 27" - vzhľadom na to, že monitor bude zobrazovať aj grafický výstup z mikroskopu
neakceptujeme ekvivalent
obsah balenia VGA kábel, napájací kábel
Technické vlastnosti

Jednotka

monitor Lenovo ThinkVision T27i-10, 27"

kus

1

obsah balenia VGA kábel

kus

1

obsah balenia napájací kábel

kus

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

monitor Lenovo ThinkVision T27i-10, 27", uhlopriečka
displeja

27"

rozlíšenie

1920 x 1080 px, Full HD

pomer strán

16:9

typ obrazovky

LCD
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Minimum

Maximum

Presne

rýchlosť odozvy

6 ms

obnovovacia frekvencia

60 Hz

jas

250 cd/m2

povrch displeja

matný

kontrast monitora

1000:1

obsah balenia

VGA kábel, napájací kábel

Typ panelu

IPS

Podsvietenie

WLED

Pozorovacie uhly (H/V)

178°/178°

Počet farieb

16,7 miliónov

Konektory

1x HDMI1x VGA1x DisplayPort4x USB 3.01x audio výstup

Výškovo nastaviteľný

Áno

VESA podpora

Áno

Pivot

Áno

Spotreba

22 W

Stand By režim

0,50 W

Rozmery (ŠxVxH)

611 x 513 x 269 mm

Hmotnosť

6,55 kg

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet 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
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Názov
2.4

Upresnenie
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:

Dúbravská cesta 9

Čas / lehota plnenia zmluvy:
24.09.2021 14:07:00 - 15.10.2021 14:07:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

sada

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 165,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 199,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118677

V Bratislave, dňa 16.09.2021 14:46:00
Objednávateľ:
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Henrich Sonnenschein - ITSK
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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