Kúpna zmluva č. Z201712562_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

Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
00610381
2021191084
SK 2021191084
SK 5481800000007000281238
421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ITSK, s.r.o.

Sídlo:

Zelená 29, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČO:

36556050

DIČ:

2021761456

IČ DPH:

SK2021761456

Číslo účtu:
Telefón:

+421333214451

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4

Kľúčové slová:

Počítač, LCD monitor, tlačiareň čierno biela A4

CPV:

30232110-8 - Laserové tlačiarne; 30214000-2 - Pracovné stanice; 30231000-7 - Počítačové
monitory a konzoly; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Výpočtová technika na spracovanie zdravotníckej dokumentácie

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

počítač - procesor

Intel COre i3-4130, min 3,4 GHz, Passmark CPU Mark:4854

pevný disk

min. 500 GB, 7200rpm,

pamäť RAM

min 4 GB DDR3 1600MHz 2 U-DIMM

grafická karta

integrovaná

optická mechanika

DVDRW

komunikácia

Ethernet 1 Gb

rozhranie

2xUSB3.0, 4xUSB 2.0, 1xVGA 3xAudio-In/Out/MIC-IN, 1xRJ45,
1xDisplay port, 9-in-1 Car, 1xMicrophone

príslušensvo

klávesnica USB, optická myč USB

operačný systém

MS WIN 10 PRO 64-bit
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Minimum

Maximum

Presne

záruka na počítač

3 roky OnSite

zdroj

180W

LCD monitor

22"

rozlíšenie , video vstup

1600x1050 px,VGA, DVI, DP

pomer strán

16:9

záruka na monitor

3 roky

Tlačiareň čierno biela

A4

technológia tlače

laser, 17A, CF217A

rozlíšenie tlače

600x600 dpi

obojstraná tlač

manuálna

vstupné zásobníky

150 listov + slot na prioritné podávanie 10 listov

max. gramáž papiera

60-163g/m2

podporované veľkosti médií

A4,A5,A6,B5 pohľadnice, obálky (C5DL,B5)

rýchlosť tlače

22 str/min

prvá strana

7,3 sek

mesačné využitie

150-1500 str/mes

max. mesačné využitie

5000 str/mes

rozhranie

USB2.0, WIFI

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
vrátane dopravy v záručnej oprave všetkých zariadení
Všetky zariadenia musia byť originál nové, nerepasované, nepoužívané, neopravované, nerozbalené.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať poškodený predmet zákazky alebo predmet zákazky,ktorýnebude
dodaný v zmysle technickej špecifikácie predmetu zákazky, uvedenej v zmluve. Takýto predmet zákazkyverejnýobstarávateľ
nebude akceptovať a má právo odstúpiť od zmluvy. Následne verejný obstarávateľ vyhotovínegatívnureferenciu dodávateľovi
predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať poškodený predmet zákazky. Výška storno poplatkov,ktorúsi
môže nárokovať dodávateľ predmetu zákazky je vo výške 0% z hodnoty takto vráteného predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby zmluvná cena v sebe zahŕňala dopravné náklady, vrátane doručenia avyloženiapredmetu
plnenia, poistenie prepravy, poistenie pre prípad škody spôsobenej treťou osobou v priestorochdodávateľa.
Nedodržiavanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári
sabudepovažovať na podstatné porušenie zmluvných podmienok. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na
odstúpenieodzmluvy a vyhotovenie negatívnej referencie dodávateľovi predmetu zákazky.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5
% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takého plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú
zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Názov
2.5
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

Andreja Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.03.2017 15:14:00 - 31.03.2017 15:30:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

17 ks PC, 13 ks tlačiareň, 13 ks monitor

Požadované množstvo:

43,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 258,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 910,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.03.2017 10:38:08
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ITSK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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