Kúpna zmluva č. Z201724756 Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. obcbodného zá*onnika
l. Zmluvné

1.1

strany

objednáVatel'|

obchodné meno:
sidlo:
lCO:

Kysucká knižnica v cadci

,l7.
Ul.
novembra '1258, 02201 cadca, slovenská republika
36145068

Dlc:

lc DPH:
cislo

účtuI

0915 572 25o

Telefón:

1.2

Dodávatel':

obchodnó
sídlo;

meno:

F.A.T., s.r,o.
Ulica Mieru 20'l8118,97406 Banská Bystíica, slovenská republika

lčo:

44647654

DlČ:

2022796017

lč DPH:

sl<20227960,17

čístoúčtu:

sK78

Telefón:

0917549134

11

000000002625232126

ll. Predmet zmluvy

2.'|

Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy:

Názov:
Kl'účovéslová;
cPV:

Druhiy;
2,2

Nákup Výpočtovej techniky
počítaě,t|ačiareň, skener, notebook, monitor, snímač čiarového kódu
30213ooo-5 _ osobné počitače;30232110-8 - Laserové ťačiarne; 30232150-0 Atramentové tlačiarne; 3o2,1613tr6 - snímačečiarovéhokódu; 30231000-7 - Počítačové
monitory a konzoly; 3o216110-0 - skenery na použlvanie s poěítačom;30213'100,6 ,
Prenosňé počítače;30237200-1- Plíslušenstvo počítačov;302374'l0-6 - PočítačoVámyŠ;
30237460-1 - Počltačovéklávesnice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Tovar; služba

Funkčná špecifikácia predmetu zmluvy:

.

Nákup Výpočtovej technicky pre skvalitnenie poskytovaných knižnično-informačnýchslužieb, čaBťÍ]nancovaná Zo
a časťvrámci mikroprojektu zo zdrojov Programu cezhlaničnej spolupráce lnterreg V-A Pol'sko
- slovensko 2014-2020.
zdro;Óv Žiiad'ovatéla

2.3

Technická špecifikácia predmetu zmluvy:

1. Počítaěová zostava

ks

2

2. Farebná laserová tlačiaíeň

ks

1

3. vetkoformátová farebná tlačiareň

ks

1

ks

1

4- Farebná tlačiareň na

CD/DVD

,|

5, skener A3 pre skenovanie kníh

ks

6. Notebook

ks

1

7. Počítačovázostava 2

ks

t)

8. LcD

ks

6

monitor

stfana

1

z4

9. UsB čítačkačiarovéhokódu
10. Čiernobiela laserová

1,

Počítačovázostava

1.

Počítačovázostava

tlačiareň

(

ks

5

ks

2

Pc lntelcore

i5 -7400, 8GB DDR4, HDD 1TB Grafika 4GB, USB,
|EEE 1394, čitačkakariet,24" monitor, 1x Pcl Express x1 slots
Pcl Express x16 slots,
"1x

kláVesnica, leploduktory, myš, Windows 7 /10, 24" LCD Acer
S240HLbid -Full HD,5ms, slim,DVl,HDN,4l

2. Farebná laserová tlačiareň

mUltifunkčná, A4 tlačiareň/skener/kopírka/, falebné dotykové LcD,
18 str. za minútu čiernobielo, 18 str. farebne,

2, Farebná laserová tlačiareň

600x600 dpi, cPU 800 MHz, 256 MB, NFc, duplex, UsB 2,0,
LAN, WiFi, UsB kabeláž, vstupné tonery

3, veíkofolmátová farebná tlaěiareň

Atíamentová tlačiareň, formáty A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, 83,
84, 85, 86,c4,2880x1440 dpi, Wi-fi Direc,9 ink, USB pripojenie,
VstUpné tonery a USB kabeláž

4, Farebná tlačiareň na cD/DVD

Rozlišenie tlače 5.760 x 1,440 DPl,formáty A4, A5, A6, 85, c6,
tlač na CD/DVD, Poít USB, WiFi, 6 fl'aštičiek atramentu 70 mI (Bk,
cy, Lcy, Ye, Ma, LMA)

4, Farebná tlačiareň na cD/DVD

UsB kábel, návod na inštaláciu, softWare (cD), záruěný dokument

5.

skener A3 pre skenovanie kníh

6. Notebook

6, Notebook

6. Notebook

6, Nolebook
7. Počitačová zostava 2

skener 1200 dpi, max. velkosť papiera A3, ny'chlosť skenovania až
24 stránimin,, USB 2.0, kabeláž
Procesor lntel core i7-7500U 2,70GHz, Počet jadier procesora: 2.
Passmark: 5337 (7.11.2016\, Displej / graíika -15,6", 1920 X 1080
(FHD), Grafická karta: lntel HD Graphics,

optická mechanika DVD-RW, Památ'8GB DDR4 sDRAM

soDlMM

(2x4), Frekvencia památe [lVHz]:2 133 1TB HDD, 5400
Rpm, pripojenie k sieti bluetooth:Áno (4.1).
typ siet'ovej karty:

GLAN, WLAN, tozhranie, Holvl| 1x, VGA

[D-sub]: 1x, počet portov UsB 2.0: 1x, poěet portov UsB 3.0: 2x,
audio combo jack: 1x, RJ45: 1x, nUmerická klávesnica,

čítačkaodtlačkov prstov, čltačkakariet; 4V1 (sD, sDHc, sDXc,
MMc), reproduktory, kamera, operačný systém Windows 7i 10
Al\4D 410-9700

APU (3,5 GHZ,)RAM 8GB DDR4 2133MHz, HDD

1TB - DVDrRyRW, AMD RadeonŤM R7 450,

7, Počítačovázostava 2

Microsoít Windows 10 (7), UsB. 1x slot Pcle x1, 1x slot Pcle x16,
kláVesnica, myš, reproduktory.

8. LcD

RozIíšenie FUll HD (1920 x 1080), 16| 9 formát. LED uhlopliečka|
23,6 reproduktory: nie, 1 x o-Sub, 1 x DVl, + DVl, D-sub, kábel,

monitor

9. UsB čítačkačiarovéhokódU

kábel napájenia, cD software

/

ovládaóe / príručka

Rozhranie usB, min, šírkačiarového kódu 4 milčervená kontíolka
LED, rýchlosl'skenu 400 sken / s, max. prípustná Vzdialenost'60
cm

9. UsB čítačkačiarovéhokódu

9, USB čítaěkaěiarového kódu
9, UsB čítačkačiarového kódU

1

o. Čielnobiela laserová tlačiareň

1o. Čiernobiela laseíová tlaěia16ň

Dekódovacia schopnost' EAN/JAN, Gs1 DataBar, Postnet,
PLANET, Australská pošta, Britská pošta, Kanadská pošta, Činska
pošta, Japonská pošta, Kix (nizozemská) pošta, Korejská pošta,
Royal Mail, GS1 DalaBar stacked omnidirectional, Gs1 DataBar
Expanded stacked, Gs1 DataBar composites, Gs1 DataBar

stacked,

technológia prepojenia káblová,oznámenie oK bzučák, stojan,
kábel
Formáty papiera A4, A5, A6, 85, pohradnice, obálky (c5, DL, B5),
Rých|osť tlače, čierna (normálna, A4) až,l8 str./min., možnosti
obojstrannej tlače-ručná(s podporou ovládača)
pripojenie 1x UsB 2,0, 1x bezdrótový WiFi adaptér 802.1 1b/g/n,
možnosť bezdrótového pripojenia, možnosť mobil. tlače HP ePrint,
Google cloud Print, UsB kábel, kompatibilné operačnésystémy,
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1

o. Čiernobiela

pamáť 8 MB, predinštalovaná úvodná originálna čierna tonerová
kazeta HP LaserJet (500 strán), inštalačná príruěka, sofrvérové
oVládače a dokumentácla na cD-RoM,napájací kábel, kábel UsB

laseíová tlačiareň

osobitné požladavky na plnenie;

Vrátane dopravy do sidla objednáVatera.

V prípade predloženia ekvivalentu, uchádzač predložítechnické listy s parametramia preukáže rovnakó alobo lepšie
kvalitatívne vlastnosti výrobkov pri dodžani plnei funkčnej charakteristiky Výrobku.

V prípade pr6dloženia ekvivalentu, ktoď preukázat€l'ne

nebude mať rovnaké alebo l€pšie kVaIitatíVne Vlastnosti výrobkov pri
dodržani plne funkčnej charakteristiky \^ýrobku si ob,iednáVatel' vyhradzuje píáVo odstúpiť od zmluvy.
Vrátane dodania technickej dokumentácie/náVodov na obsluhu.
Záruka na tovar minimálne 24 meg|acov odo dňa dodania.
Požaduje sa predložiť aktualizovaný cenovlý rozpis za jednotlivé položky b€z DPH a s DPH do 3 dni od ukonč€nia
obstaávania, V cene budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky spojené s dodaním predmetu plnenia zmluvy na miesto
dodania,

oodávateťjs opráVnený fakturovať cenu za dodanie celého predmotu plnenia, po jeho skutočnom doda a píeYzatl ákazky,
Tovar musí byť nov,ý, originálny, nepoužíVaný, nerepasovaný, v bezchybnom stave, v originálnom balení.
objednávatet požaduje, aby sa dodávatel' zaviazal strpleť výkon kontroly, auditu, overovania súVisiaceho s predmetom
Zmluvy kedykolvek poěas platnostia účinnostizmluvy o poskytnulí nenávratného finančnéhopríspevku na mikroprojekt.

V prípade zistenia záVady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávatel povinnosť vymeniť záVadný tovar za nový
a rovnakých parametrov, na náklady dodáVatel'a (doprava).

Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť naimenei 1 deň vopíed kontaktnei osobe.

Pri uplatnení reklamácie je dodávatel' povinný tovar prevziať v sldle ob.iednávatera a zároveň po Vybavaní reklamácie doručiť
do sídla objednáVatela na Vlastné náklady. Dodávatel' bezodkladno po nadobudnutí účinnostizmluvy oznámi objednáVatel'ovl
kontaktné informácie pre doručovanie objednávok a riešenie reklamácií,
objednávateí si Vyhradzuje právo neprev-ziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickei kontroly tovaru
objednáVatel' zistí nezrovna|osti - zrejmé chyby a Vady tovaru, tovar neprevezrne a vystaví protokol nezrovnalostí, DodávatelJ€
povinný na Vlastné náklady Vady odstrániť.

Prílohy opisného foímulára zmluvy:

lll. zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia zmluVy;
štát:
Kraj:

okros:

slovenská republika
Žilinský

obec:

čadca
čadca

Ulica:

Ul. 17. novembra í258

Čas / lehota plnenia zmluvy:
07.06.2017 08:00;00 - 30.06.2017 14:00:00
DodáVané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:

ks

Požadovanémnožstvo:26,0000

strana 3 z 4

=l-----

3.4
3.5

Práva a povinnosti zmluvných strán podl'a tejio Zmluvy sa spravujú obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.,l, účinnázo dňa 1,2.2017 , klolé tvoria neoddelilel'nú prílohu tejto ZmluVy,
Predmet tejto zmluvy predstavuje Zákazku íinancovanú zo zdrojov EU. Na túto zmluvu sa Vzt'ahujú osobitné
ustanovenia obchodných podmienok eleklronického trhoviska pre Zákazky financované z fondoV EU,

lv. zmluvná cena

4.1
4.2
4.3

celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 060,50 EUR
sadzba DPH; 20,00
celková cena predmetu Zmluvy Víátane DPH; 8 472,60 EUR

v, záverečnéustanovenia

5.'1
5.2
5,3
5.4
5,5
5,6

Táto zmluva bola uzavretá automatizovaným spósobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a V zmysle
obchodných podmienok elektronického trhoviska Vez ia 3.,l, účinnázo dňa 01.02.2017, ktoíétvoria jej prllohu č. ,l.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosťza podmienok definovaných V obchodných
podmienkach elektronického tIhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmlUvy.
Táto zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedl'ajšle dohody k tejto
zmluve neexistujú.

Zmluva
vyhoto
buoe zúerejn
Táto
jedno

podobe v štyroch vyhotoveniach, pojednom pre každúzmluvnú stranu,
nenie V centrá|nom reqistri zmlúV Uradu vlády slovenskej republiky a jedno
úv trhoviska.

Túto Zmluvu bUde možnémeniť a doplňat'za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záVáznými právnymi
predpismi len Vo forme písomného a ěíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stíanami.
Táto zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 obchodné podmienky elektronického trhoviska Verzia 3.1 , účinnázo dňa 01 .02.2017

hhps|//portal.eks.sUspravaopeVopeWerejnyDetaili

V Bratislave, dňa 02.06.2017 14:52:01
obiednávatel':
kvóucká knirnice v Čadci
kónajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať objednávatel'a V rámci elektronického khoviska
Dodávatel':
F.A,T,, s.r.o.
konajúci píostrednlctvom osoby poverenej zastupovať DodáVateta v rámci elektronického trhoviska
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