Kúpna zmluva č. Z20191546_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 83303 Bratislava , Slovenská republika
00165361
2020341895

0917 496 406

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MB TECH BB s.r.o.

Sídlo:

Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

36622524

DIČ:

2021763755

IČ DPH:

SK2021763755

Číslo účtu:

SK09 1100 0000 0026 2877 9397

Telefón:

0915297573

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Stolový počítač

Kľúčové slová:

počítač

CPV:

30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou
nábytku a softvérových balíkov; 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál;
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. PC zostava
2. Služba
Položka č. 1:

PC zostava

Funkcia
Plnohodnotný stolový počítač
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Počítač

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Počítač - procesor

Intel Core i5

1. Počítač - benchmarks

min. 4570 (6M Cache, 3.20 GHz up to 3.60 GHz)

1. Počítač - RAM

8GB DDR3

1. Počítač - disk

500GB HDD

1. Počítač - grafická karta

Intel HD Graphics 4600
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Minimum

Maximum

Presne
2

1. Počítač - mechanika

HDD, DVD-RW-slim

1. Počítač - operačný systém

MS Windows 10 Pro 64-bit

1. Počítač

USB 2.0: 6x, USB 3.0: 3x USB 3.0, VGA 15-pin (D-SUB) Port

1. Počítač - záruka

36 mesiacov (PosAm Care)

Položka č. 2:

Služba

Funkcia
Doprava a inštalácia s montážou na mieste plnenia
Technické vlastnosti

Jednotka

služba

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

doprava

naloženie tovaru a vyloženie na mieste plnenia

služba

inštalácia na mieste plnenia

služba

testovanie tovaru na mieste plnenia

služba

zaškolenie personálu na mieste plnenia/v trvaní 60 minút./ 2
účastníkov

2.3

Minimum

Maximum

Presne
2

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Osobitné požiadavky na plnenie – ďalej v skrátenej forme ako OPNP
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky,
neprevziať zásielku.
Čas plnenia zmluvy - termín dodania tovaru je potrebné dodržať. Jeho nedodržanie sa považuje za závažné porušenie zmluvy
a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
V kúpnej cene je zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a prác. Montáž,
odskúšanie, školenie, odovzdanie dokladov na riadne užívanie a pod.
Záručná lehota je 36 mesiacov. V prípade záručnej opravy je dodávateľ povinný poskytnúť náhradné zariadenie.
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie
zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska
(OPET).
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 medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
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.
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 24 hod. od uzavretia zmluvy
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Požadujeme pravidelnú servisnú kontrolu počítačov na mieste plnenia.
Požadujeme vykonať servis do 12 hod. od nahlásenia poruchy na mieste plnenia, ak nebude závada odstránená na mieste,
požadujeme náhradný počítač v rovnakej konfigurácii.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Nový, doposiaľ nepoužitý krabicový softvér
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

Obec:

Bratislava

Ulica:

Limbová 14

Čas / lehota plnenia zmluvy:
23.01.2019 08:00:00 - 01.02.2019 12:04:00

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 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 570,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 684,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.01.2019 09:08:01
Objednávateľ:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MB TECH BB s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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