
Kúpna zmluva č. Z202210521_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FaxCopy Pro s. r. o.
Sídlo: Domkárska 15, 82105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47076178
DIČ: 2023722701
IČ DPH: SK7020000130
Bankové spojenie: IBAN: SK0609000000005159889481, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0903870125

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo
Kľúčové slová: digitálny fotoaparát, bezdrôtový mikrofón, bezdrôtový reproduktor, projekčné plátno
CPV: 38651600-9 - Digitálne fotoaparáty; 32342000-2 - Reproduktory; 32340000-8 - Mikrofóny a 

reproduktory; 32342300-5 - Mikrofónové a reproduktorové sústavy; 32333000-6 - Prístroj 
na videozáznam alebo reprodukciu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Digitálny fotoaparát Canon

2. Bezdrôtový mikrofón

3. Prenosný reproduktor

4. Biele projekčné plátno

Položka č. 1: Digitálny fotoaparát Canon

Funkcia

fotoaparát na snímanie obrazov v digitálnej forme

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Canon EOS M50 Mark II + 15-45mm IS STM Value Up 
Kit / alebo ekvivalent ks 3

Min. ohnisková vzdialenosť mm 15

Max. ohnisková vzdialenosť mm 45

Rozlíšenie displeja Mpx 1,04

Uhlopriečka displeja " 3
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Šírka cm 11 12

Výška cm 8 9

Hĺbka cm 5 6

Hmotnosť g 350 400

Rozlíšenie hľadáčika Mpx 2,33 2,40

Optický zoom x 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Digitálny fotoaparát – bezzrkadlovka, APS-C 24.1Mpx 
snímač, bajonet Canon EF-M, elektronický hľadáčik 
2.36Mpx, 3" 1.04Mpx výklopný dotykový displej, až 4K 
video, SD, WiFi, Bluetooth, micro HDMI, 3.5mm jack, 
hmotnosť 387g + objektív Canon EF-M 15-45 mm 
f/3.5-6.3 IS STM

áno

Canon EOS M50 Mark II fotoaparát áno

Objektív Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM áno

Pamäťovú kartu Integral -16 GB áno

Brašnu Canon SB130 áno

Obsah  balenia:                                                                 
                                                            Li-ion batéria 
Canon LP-E12 (7.2V, 875mAh); Nabíjačka Canon 
LC-E12; Krytka tela fotoaparátu;  Predná krytka 
objektívu. ; Zadná krytka objektívu. ; Popruh.; Objektív; 
Manuál; Taška;

áno

Snímač Typ snímača: CMOS                                            
                                                              Veľkosť snímača:
APS-C                                                                               
                              Rozlíšenie snímača: 24,1 Mpx            
                                                                                          
   Pomer strán: 3:2

áno

Maximálny čas uzávierky: 30s Maximálne:  ISO 25 
600Maximálna rýchlosť sekvenčného snímania: 10 sn./s áno

Video: Maximálne rozlíšenie videa: 4KPodporované 
rozlíšenie videa: UHD 4K 16:9 (3840 × 2160), Full HD 
16:9 (1920 × 1080)Ozvučenie videa:  StereoVideo 
kodek:  H.264/MPEG-4 AVCRežimy nahrávania:  
MP4/H.264 4:2:0 8-Bit                                     UHD 4K 
(3840 x 2160) - 23.98p [120 Mb/s]                                    
 Full HD (1920 x 1080) - 23.98p/29.97p/59.94p [30 - 60 
Mb/s]                                     HD (1280 x 720) - 
59.94p/119.88p [26 - 52 Mb/s]

áno

Typ : bezzrkadlovka áno

Položka č. 2: Bezdrôtový mikrofón

Funkcia

prenos zvuku

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

JBL Wireless Microphone/ alebo ekvivalent sada 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Sada obsahuje : 2 ks mikrofónu áno

frekvencia od: 65Hz do: 15 000 Hz áno

typ mikrofónu: do ruky áno

pripojenie: 6,3 mm Jack áno

výbava a funkcie: vypínač áno

technológia prenosu: analógová áno

frekvenčné pásmo: UHf áno
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výkon: 10mW áno

napájanie: AA áno

displej áno

Položka č. 3: Prenosný reproduktor

Funkcia

slúži na prehrávanie zvuku

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

JBL partybox 310 / alebo ekvivalent ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ reproduktora: 2 pásmový áno

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.1 áno

Vstupy: USB, mikrofónový (3,5 mm jack), gitarový (3,5 
mm jack), aux in (3,5 mm jack) áno

Podporované audio formátyWAW, MP3, WMA, áno

Funkcie: (Karaoke, korekcia výšiek a basov, Echo , DJ 
funkcie ) áno

Frekvenčný rozsah : 45 - 20000 Hz áno

Citlivosť: 80 dB áno

Napájanie: 240V, zabudovaná batéria 72Wh (čas 
prehrávania do 18 hodín na batériu) áno

Výkon: RMS 240W áno

Položka č. 4: Biele projekčné plátno

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Aveli elektrické projekčné plátno, 200x150 cm, 4:3 
(XRT-00172) / alebo ekvivalent ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozmer plátna (biela plocha): 200×150 cm áno

Uhlopriečka plátna: 250 cm áno

dodávané s diaľkovým ovládaním áno

typ rozvinutia plátna: elektrické rolovanie áno

Formát plátna: 4:3 áno

montáž je možná na stenu aj na strop áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného, nerepasovaného a kompletného materiálu.

Záručná doba na dodaný tovar minimálne 24 mesiacov

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku 
s DPH.
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Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane  sumy bez DPH a s DPH.

Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi, požadujeme faktúru s originál 
podpisom a pečiatkou, nie scan

Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00.

Vrátane dopravy na miesto plnenia(Nemšová). Presnú adresu miesta plnenia dodávateľ obdrží po uzatvorení zmluvy.

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 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na 
faktúre uvedená).

Spolu s dodávkou tovaru požadujeme predložiť záručný list a návod na používanie a obsluhu v slovenskom jazyku.

Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú 
uvedené v technickej špecifikácií a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

Tovar požadujeme dodať v originálnom balení s originálnou dokumentáciou a príslušenstvom

Náhradné diely a príslušenstvo musia byť bežne dostupné na trhu

V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ po 
nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne 
požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že spĺňa všetky požiadavky 
na produkt špecifikovaný Objednávateľom. Po predložení dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, môže. 
Dodávateľ tento produkt dodať, len po odsúhlasení Objednávateľom.

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: Trenčín
Obec: Nemšová
Ulica: Slovenskej Armády 52

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.09.2022 08:00:00 - 21.10.2022 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 266,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 720,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210521

V Bratislave, dňa 23.09.2022 13:00:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FaxCopy Pro s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202210521


Zákazka


Identifikátor Z202210521


Názov zákazky Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329619


Dodávateľ


Obchodný názov FaxCopy Pro s. r. o.


IČO 47076178


Sídlo Domkárska 15, Bratislava, 82105, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 20.9.2022 12:52:19


Hash obsahu návrhu plnenia AUYeW9DiVKtkEq6X96yDd6n1D84iuRS9uWgI3JioiR0=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Canon EOS M50 Mark II + 15-45mm IS STM Value Up Kit
JBL Wireless Microphone
JBL partybox 310
Aveli elektrické projekčné plátno, 200x150 cm, 4:3 (XRT-00172)


Prílohy:
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