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objednáVatel':

obchodné menoI

Sídlo:

lCO:
Dlc:
lc DPH;
císlo účtuI

Telefón;

DodáVatel':

obchodné meno:

sídlo:
lčo:
DlČ:

lč DPH:

číslo účtu:

Telefón:

NázoVI

K|'účoVé sloVá;

CPV:

Kúpna zmluva č, 2201724763 Z
uzatvorená v zmysl€ §409 a nasL. Obchodného zákonnika

l. zmluvné strany

Kysucká knižnica V cadci
Ul, 17, novembra 1258,02201 cadca, sIovenská republika

36145068

0915 572 25o

Školská technlka s,1,o,

Ul. svornosti 50, 82106 Bratislava, Slovenská republika

47387 882

0915977356

ll. Predmet zmluvy

Všeobecná špecif]kácia predmetu ZmluvyI

Nákup dataprojektoru a projekčného premietacieho plátna na pojazdnom statíVe

projektor, premletacie plátno

38652120-7 - Videoprojektory| 38653400-1 - Premietacie plátna; 60000000-8 - Doplavné
služby (bez prepravy odpadu)

Druhiy| Tovari Služba

Funkčná špecifikácia predmetu ZmluvyI

. Nákup dataprojektoru a projekčného premietacieho pIátna na pojazdnom statíVe pre skvalitnenie poskytovaných
knižnično-informačných služieb, financovaný v rámci mikroprojektu Zo zdrojov Pro9ramu cezhraničnej spolupráce
lnterreg V-A Pol'sko - slovensko 2014-2020.

Technická špecifikácia predrnetu ZmluvyI

2, Plojekčné plátno na pojazdnom statíVe

1. Dataprojektor DLP
Technológia projekcie DLP, Full HD, natíVne rozlíšenie 1920 x
,1080, kontrast 10000 : 1 , sVietivosť 4000 ANsl, reproduktor,
HDlVl,

'1, Dataprojektor DLP kompatibilita s HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,
kompatibilita s Videosystémami NTsc, PAL, sEcA]\4

2, Projekčné plátno na pojazdnom statíVe
Rozmer 1500 x1500 mm, typ plátna Blankora F (DlN 4102 B2),
Gramáž plátna 600 9/m2, pojazdná okrúhla ocel'ová podstava,
projekčné plátno tvorené sk|enenou tkaninou s čiernymi okrajmi,
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2. Projekčné plátno na pojazdnom statíve na zadnej strane opatrené čiernym nepriehradným plastovým
poťahom, odolnosť proti samovolnému horeniu,

2. Projekčné plátno na pojazdnom statíVe biely kovový tubus a konštrukcia statívu (RAL 90,16), napínacia
mechanika pre optimálne rovnú premietaciu plochu

2.4 osobitné požiadavky na plnenie;

Prílohy opisného formuIára zmluvyI

Vrátane dopravy do sídl9 objednávatel'a,

V prípade predloženia ekvivalentu, uchádzač prsdloží technické listy s parametrami á preukáže rovnaké alebo lepšie
kvalitatívne vlastnosti l.ýrobkov pri dodžani plnej funkčnej chaíakeristiky v,ýrobku,

V prlpade predloženia ekvivalentu, KoFý preukázaterne nebud€ mať rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti výrobkov pri

dodžaní plne funkčnej charakt€ristiky \^ýrobku si objednáVatel' Vyhradzuje píáVo odstúpiť od zmluvy.

Vrátane dodania technickej dokumentácie/náVodov na obsluhu,

záruka na tovar minimálne 24 mesiacov odo dňa dodania.

Požaduje sa predložiť aktualizovaný cenový rozpis za jednotlivé položky bez DPH a s DPH do 3 dní od ukončenia
obstarávania. V c€ne budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky spojené s dodaním predmetu p|nenia zmluvy na miesto
dodania.

DodáVatet je opráVnený fakturovat' cenu za dodanie celého predmetu plnenia, po jeho skutočnom d odanl a ýevzalí zákazky,

Tovaí musí byť nový. originálny, nepoužíVaný, nerepasovaný, v bezchybnom stave, v origlnálnom baIení.

objednáVateí požaduje, aby sa dodávatet zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek počas platnostia účinnosti zmluvy o poskytnuti nenávratného finaněného príspevku na mikroprojekt.

Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámit najmenej ,l deň vopred kontaktnej osobe.

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

Pri uplatnení reklamácie ie dodávatel povinný tovar prevziať v sídle objednávatera a ároveň po vybavení reklamácie doručiť
do sídla objednávatela na vlastné náklady. oodávatel bezodkladne po nadobudnutí úěinnosti zmluvy oznámi objednávatelovi
kontaktné iníormácie pre doručovanie objednávok a riešenie reklamácií.

objednáVater si VyhradzujB právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V príĎade, keď na základe fyzickej konlroly tovaru
objednáVatet zistí nezrovnalosti - zrejmé chyby a Vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protoko| nezrovnalostí, Dodávateí je
povinný na vlastné náklady vady odstrániť,

3,1 Miesto plnenia zmluvy:

S€t:

lll. zmluvné podmienky

sloVenská republika

Žilinský

čadca
čadca
Ul. 17. novembra 1258

Kraj:

okres:
obec:

Ulica:

Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.06,2017 08:00:00 _ 30.06.2017 14:00:00

DodáVané množstvo/ rozsah zmluvného plneniaI

Jednotka: ks

Požadovanémnožstvo: 2,0000

3.2
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3.4 PráVa a povinnosti zmluvných strán podl'a tejto Zmluvy sa spravujú obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska vezia 3.1 , účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddelite|'nú prílohu tejto Zmlu\ry.

3.5 Predmet tejto ZmlUVy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EU. Na túto zmluvu sa vzt'ahujú 9sobitné
ustanovenia obchodných podmienok elektronického trhoViska pre Zákazky financované z fondoV EU,

lv. zmluvná cena

4.1 celková cena predmetu Zmluvy bez DPH| 914,17 EUR

4.2 Sadzba DPH; 20,00

4.3 celková cena predmetu Zmluvy Vrátane DPH; 1 097,00 EUR

v. záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spósobom V rámci Elektronického konkaktačného systému a V zmysle
obchodných podmienok eIektronického trhoviska Verzia 3.1 , účinná zo dňa 01 .02.2017 , ktoré rvoria jej prilohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnost'dňom jej UzaVretia a účinnost'za podmienok definovaných v obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených V bode 5,1 tejto zmluvy.

5,3 Táto Zmluva Vrátane jej príloh predstavuje úp|nú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Ved|'ajšie dohody k tejto
zmlUve neexistujú,

5.4 Táto ZmlUVa je Vyhotovená V elektronickej podobe V štyroch Vyhotoveniach, pojednom píe každú zmluvnú stranu,
jedno VyhotoÝenie bude zaslané na zverejnenie v centrálnom regislri zmlúV Uradu vlády slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v centrálnom registri zmlúV trhoviska

5,5 Túto Zmluvu bUde možné meniť a doplňat'za podmienok stanovených prislušnými Všeobecne záVáznými práVnymi
predplsmi 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,
httpsJ/poňal.eks.sUspravaopeVopeWerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 02.06.20'17'14;38:03

obiednávatel':
kvÁucká knižnica v Čadci
kónajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovat' objednávatel'a V rámci elektronického trhoviSka

9odáVatel':
skolSká technika s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať DodáVatela V rámci elekkonického tíhoviska
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Kysucltá knižnica " 
Č"O",

Došlo dňa: " 2 05 li|l]
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