Kúpna zmluva č, Z201732361 Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl, Obchodného zákonníka
l. zmluVné strany
11

objednáVatel':

obchodné menoI

Kysucká knižnica v cadci

sídloI

Ul. 17. novembra 1258,02201 Cadca, Slovenská republika
36145068

lcoI
Dlc:

lc DPH:
císlo účtU:
Telefón,
1.2

0915 572 250

DodáVatel:

obchodné meno:

HENRYSo, s.r.o.

Sídlo:

Fraňa

lčo:

50687115

DlČ;

2120422425

l\,4ojtu

22,94901 Nitra, s|ovenská republlka

|č DPH:

sK2120422425

čislo účtu:

sKs1 0200 0000 0037

Teleíón:

0917 932

7

84,16 5551

41

ll. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy:
Názov:
Kl'účovéslová:

CPV:

Díuh/y,
22

Nákup výpočtovej techniky
počítač,tlačlareň, skener, notebook, monitor, snímačěiarového kódU
30213000-5 - osobné počitače;30232,110-8 _ Laserové tlačiarne: 30232150-0 Atíamentové tlačiarne; 302161306 - snímačečiarovéhokódu; 30231000-7 - Počítačové
monitory a konzoly; 302,161,10-0 - skenery na použíVanie s počítačom;30213100-6 Plenosné počítače;30237200-1- PríslUšenstvo poěítačov;302374'10-6 - Počítačovámyš;
30237460-1 - PočítačoVékláVesnice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez p(eplavy
odpadu)
Tovar; S|užba

FUnkčná špeciflkácia predmetu ZmluVy:

.

Nákup Výpočtovej technicky pre skvalitnenie poskytovaných knižnično-informačnýchslužieb, čŽsťfinancovaná zo
zdrojov zriadbvatera a časťV rámci mikroprojektu zo zdrojov Programu cezhraničnej spolUpráce lnterreg V-A Pol'sko

- Slovensko 2014-2020,
23

Technická špeciílkácia predmetu ZmIuvy:

'], PoóítačoVá zostava

2, Farebná laserová tlaóareň
3. velkoíormátová farebná tlačiareň
4. Farebná tlačiareň na cD/DVD
5. Skener A3 pre skenovanie kníh

6. Nolebook
7. Počílačovázostava 2

8, LcD monitor
strana

1z

4

9, USB čítačkačiarovéhokódu

ks

1o, Čiernobiela laserová tlačiareň

ks

5

,,2

Technické požiadaVky predmetu zákazky sú minimá|ne
do kvality a Výkonu, dodáVatel móže predložit'aj tovar s
Výkonnejšími parametrami,

], Počítačovázostava

Pc

core

i5

-7400,8GB DDR4, HDD ,lTB Grafika 4GB, USB, IEEE

1394, čitačkakariet, 24" monitor,

Expíess x'l6 slots,

,1x

Pcl Express

X'] Slots ,1x

PCl

1 počítaóová zostava

kláVesnica, reproduktory, myš, Windows 7 /10, 24" LcD Acer
s240HLbid -Full HD,5ms, slim,DVl,HDMl.

2, Farebná

multiíunkčná,A4 tlačiareň/skener/kopkka/, farebné dotykové LcD,
18 Str za minútu čiernobielo, 18 st[ farebne,

IaseroVá tlačiareň

2, Farebná laserová tlačiareň

3

vel'koformátová farebná tlačiareň

cPU 800 N4Hz,256 l\,4B, NFc, duplex, USB 2 0,
LAN, WiFi, USB kabe|áž, Vstupné tonery.
600X600 dpi,

Atramentová tlačiareň, formáty A2, A3+, A3++, A3, A4, A5 A6 83,
84, 85, B6,c4, 2880x1440 dpi, Wi-fi Direc, 9 ink, UsB pripojen e,
vstupné tonery a USB kabeláž,

tlačiareň na CD/DVD

Rozlíšenietlače 5.760 x 1.440 DPl,formáty A4, A5, A6, 85, C6,
ilač na CD/DVD, Port USB, WiFi, 6 f|'aštičiekatramentu 70 ml (Bk,
cy, Lcy, Ye, N/]a, LMA),

4, Fa.ebná tlačiareň na CD/DVD

USB kábel, náVod na lnštaláciu, software (cD), záručný dokurnent

5 SkenerA3

Plochý skener na knihy A3, obrazový senzorI ccD, Rozlíšenie,
opncké:600 dpi, Hardvérové;600 x 1200 dpi. Sken, režimy
Farebný| 48-bit Vstup, 24-bit Výstup, stupne šedi: 16-bit Vstup, 8-bit

4 Falebná

pre skenovanie kníh

VýStup,

5 Skener A3 ple skenovanie kníh

5 Skener A3 ple skenovanie kníh
5, Skener A3 pre skenovanie kníh

6 Notebook

6

Notebook

6, Notebook

Čiernobtely: 1-bit VýstUp RýchIost'skenovanra: 2,48 s (íarebne,
300 dpi A3),2,10 s (stupne šedi / čiernob elo, 300 dp, A3),
Skenovacle oolast: Max; 3o4,8 (Š)x 431,8 (D) rrm,

odporúčanámaximálna hodnota denného skenovania: 5000 listov,
Book Edge 2mm, Rozhíanie: USB 2.0. Podp. OS: Windows 2000 /

XP/Vista/7/8/10,

Protocol TWAIN compliant, optické rozpoznávanie znakov (ocR):
áno, HardVérovépožiadavky: ProceSor PentiUm lV 2.0 GHz a
vyššou,512 MB RAl\4 alebo Viac.

Procesor cole i7-7500U 2.70GHz, Poóet jadiel procesora

2,

Passmark: 5337 (7,11.2016), Displej i grat]ka -15,6", 1920 x 1080
(FHD), Grafická karta: lntel HD Graphics,

optická mechanika DVD-RW, Pamáť 8GB qDR4 SDRAl\.4
soDlN4M (2x4), Frekvencia památe [N.4HZ]| 2 133, '1TB HDD, 5400
Rpm, pripojenie k sieti bluetooth: Aoo (4,1),
,1x,

VGA
GLAN, WLAN, rozhranie, HDN/l;
[D-sub]: 1x, počet portov UsB,1x,2.0; 1x, počet portov USB 3.0: 2X,
numerická kláVesnica,
audio combo jack: 1x, RJ45;
typ siet'ovej karty:

6, Notebook

čítačkakariet,4v1 (SD, SDHc, SDXC, l\,,|l\,1c), reproduktory,
kameía, operačný systém Windows 7/10,

7, Počítačovázostava 2

A10-9700 APU (3,5 GHz), RAM 8GB DDR4 2133MHZ, HDD 1TB
DVDiR/RW, AMD RadeonTM R7 450,

7. PočítačoVázostava 2

Microsoft Windows 10 (7). UsB 3, UsB 2, 1x slot Pcle x1, 1x slot
Pcle X'16, klávesnica, myš, reproduktory.

8

RozlíšenieFull HD ('l920 x 1080), 16: 9 formát. LED uhlopriečka
23,6 , 1 x D-Sub, 1 X DVl, + DVl, D-Sub, kábel, kábel napájen a,
cD softWare / ovládače / prírUčka.

LcD rnonitol

9, USB čítačkačiarovéhokódu

Rozhranie USB, min. širka čiarového kódu 4 milčervená kontro|ka
LED, rychlosť skenu 400 sken / s, max. plípustná Vzdia|enosť 60
cm
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Dekodovac a schopnost' EAN/JAN, GS'1 DataBar, Postnet,

usB čítačkačiarovéhokódu

PLANET

Royal Mail, GS1 DataBar stacked omnidirectional, GS1 DataBar
Expanded stacked Gs'1 DaiaBar composites, GS1 DataBar
Stacked,

9 usB čitačkačiarovéhokódu

technológia prepojenia kábloVá,oznámenie

9, UsB čítačkačiarovéhokódU

usB

kábel,

oK bzučák, stojan,

1o, Čiernobiela laserová tlač areň

Formáty papiera A4, A5, A6, B5, pohl'adnice, obálky (c5 DL B5),
Rýchlost'tlače, čierna (normálna, A4) až 18 stl,/min,, možnosti
obojstrannej tlače-ručná(s podporou ovládača)

1o, Čiernob]ela laserová tlačiareň

pripojenie ,1X USB 2.0, ,1X bezdrótový WiFi adaptér 802,1 ']b/g/n,
možnosť bezdrótového pripojenia, možnost'mobil. tlače HP ePrint,
Google cloUd Prjnt, UsB kábel, kompatibilné operačnésystémy,

10 Čiernobi9la laserová tlačiareň

pamáť 8 MB, predinštalovaná úVodná oíiginélna čierna tonerová
kaZeta HP LaserJet (500 strán), inštalačná príručka,softVérové
ovládače a dokurnentácia na cD-RoN/],napájací kábel, kábel UsB,

24

osobitné požladaVky na plnen]e:

Vrátane dopravy do sídla objednáVatela.
V prípade pledloŽenia ekvivalentu, uchádzač predložítechnické listy s parametlami a preUkáže rovnaké alebo lepšie
kvalitatíVne VlastnostI Výrobkov pli dodržaní plnel fUnkčnej charakter stiky Výrobku

V prípade pledloŽenia ekvivalentu, ktor}' pleukáZatel'ne nebude mat roVoaké alebo lepšie kvalitatívne Vlastnosti Výrobkov pri
dodÉani plne fUnkčnej charakteri§tiky Výrobku Si objednáVatel' VyhradzU]e práVo odstúpit'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 cene bUdú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky spoJené s dodaním predmetu plnenia zmIUVy na miesto
dodania.
DodáVatel'je opráVnený Íakturovat' cenu za dodanie celého predmetu plnenia, po
]eho skutočnom dodaní a prevzatí Zákazky
Tovar musí byt'nový, oliginálny, nepoužívaný, nelepasovaný, v bezchybnom stave, v originálnom balení.
objednáVatel'poŽaduje, aby sa dodáVatel' zaviazal strpiet'výkon kontroly, auditu, overovania súVisiaceho s predmetom
zmluvy kedykol'Vek poČas platnosti a účjnnosti ZmIuvy o poskytnutí nenáVratného finančnéhopríspevku na mikroprojekt,
V prípade zistenia ZáVady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodáVatel' povinnost' Vymenit' závadný tovar za noVý
a rovnakých palametrov, na náklady dodáVatel'a (doprava).
DopraV! tovalu na miesto plnenia oznámiť najmenej

'1

deň vopred kontaktnej osobe.

Pri uplatneni reklamácie je dodáVatel'povinný tovar prevziat V sidle objednaVatel'a a Zaloveň po vybaVent reklamácie doručit'
do sidIa objednáVate]'a na v|astné nákiady Dodávatel'bezodkladne pó nadobudnuti účrnnosti zmluvy oziámi objednávatel'ovi
ko"taklné .'ormácle pre ooručoVanle oo]ednaVok a rlešenle rekIamácli.

objednáVatel'si Vyhradzuje práVo neprevziať tovar neúplný alebo poškodený a Vadný, V prípade, ked'na základe fyzickej
kontloly (ovarU
Kontloly
tovaru oD]eonavatel
objednávatel' ZlSti
zistí ne2rovnalosti - zlejmé chyby a Vady
vady tovaru, tovar neprevezme
neorevezme a VystaVí
wstaví protokol
orotokol
nezrovnalostí. Dodávatel'je povinný na vlastné nák|ady Vady odsřánlť,
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Prilohy op]sného formulára Zmluvy:

lll. Zmluvné podmienky
31

]V]iesto

štat:

plnenia zmluVy

Slovenská republika
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Kraj,

okres:
Obec:
U|ica:
3.2

Žilinský
Čadca
Čadca
Ul. 17, novembra 1258

Čas / lehota p|nenia zmluvy:
19,07.2017 08:00:00 - ,l1.08.2017 14:00:00

3,3

DodáVané množStvo/ rozsah zmluvného plnenia|

Jednotka:

ks

Požadovanémnožstvo:26,0000

3,4

Práva a povinnosti zmluvných strén podl'a tejto Zm|uvy sa spravujú obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.'1, účinnázo dňa 1.2.20'l7 , ktoré tvoria neoddelitelnú prílohu tejto zmluvy.

3,5

Predmet tejto Zmluvy pred§tavuje zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa Vzt'ahujú gsobitné
ustanovenia obchodných podmienok elektronického trhoviska pre zákazky financované z fondov EU.

4.1
2
4,3
4

lv, zmluvná cena
ce|ková cena predmetu zmluvy bez DPH: 7 575,00 EUR

Sadzba DPH: 20,00
celková cena pfedmetu zmluvy Víátane DPH| 9 090,00 EUR

v. záverečnó ustanovenia

5,,1

Táto Zmluva bola Uzavretá automatizovaným spósobom v rámci Elektíonického kontraktačného systému a v zmysle
obchodných podmienok elektronického trhoviska Verzia 3 1, účinnázo dňa 01.o2.2o17, ktoré tvoria iej prilohu č. 1

5.2

Táto Zrnluva nadobúda platnost'dňom jej uzavretia a účinnostza podmienok deflnovaných V obchodných
podmienkach elektronic*ého řhoviska Uvedených V bode 5.1 tejto zmluvy.

5,3

Táto zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnúdohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedlajšie dohody k tejto
zmIuVe neexistujú.

5.4

Táto zmluva je Vyhotovená v elekkonickej podobe v štyroch vyhotoveniach, Pojednom pre každúzmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie V cenlrálnom registri zmlúv Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené V centrá|nom registrl zmlúV trhovtska.

5.5

Túto ZmlUvu bude možné menit'a doplňat'za podmienok stanovených píislušnými všeobecne záváznými píáVnyml
predpismi len vo íorme pisomného a čislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnými stíanami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy;
Príloha č.1 obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinnázo dňa 01.02.2017

https:i/poŘal,eks,sUspraVaopeuopeweíejnyDetail/

V Bíatislave. dňa 14.07.2011 15:44:01
ob]ednávatel':

Kysucká knižnica v cadci
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastUpovat' objednávatel'a V rámci elektronického trhoviska
Dodávater;

HENRYso, s,r.o,

kona]úci prostredníctvom osoby poveíenej zastupovať DodáVatel'a v rámci elektronického trhoviska
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