
Kúpna zmluva č. Z201847214_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov
Sídlo: 17. novembra 31, 08301 Sabinov, Slovenská republika
IČO: 36158143
DIČ: 2021368470
IČ DPH:
Číslo účtu: SK2802000000001628942559
Telefón: 0514521840

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: X logistics, s.r.o.
Sídlo: Dvorčianska 815, 94905 Nitra, Slovenská republika
IČO: 47899948
DIČ: 2024139150
IČ DPH: SK2024139150
Číslo účtu: SK9502000000003357940357
Telefón: 0915742702

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dovybavenie tried, kabinetov a kancelárie digitálnymi technológiami
Kľúčové slová: projektor, notebook, tlačiareň, skartovačka
CPV: 30191400-8 - Skartovače; 30213100-6 - Prenosné počítače; 30232110-8 - Laserové 

tlačiarne; 30191200-6 - Spätné projektory
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dovybavenie tried, kabinetov a kancelárie digitálnymi technológiami

Funkcia

Výmena projektorov v rámci existujúcich interaktívnych zostáv v triedach

Vybavenie kabinetov novými tlačiarňami

Dovybavenie kancelárie riaditeľky novým notebookom a skartovačkou

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Projektor na krátku projekciu ks 8

Držiak na projektor s krátkou projekciou ks 2

HDMI kábel ks 8

Notebook ks 1

Skartovačka ks 1

Laserová tlačiareň ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Projektor na krátku projekciu
Technológia 3LCD, rozlíšenie 1024x768 bodov, svietivosť min. 
2700 lumenov, formát 4:3, kontrast 16000:1, rozhranie VGA, 
HDMI, zabudovaný reproduktor 10 Watt

Strana 1 z 3 



Držiak na projektor s krátkou projekciou Držiak k montáži projektoru s vyššie uvedenou špecifikáciou na 
stenu nad tabuľu

HDMI kábel HDMI Male/Male kábel 10m

Notebook

Procesor Intel Core i5, 15.6" LED 1920x1080, RAM 6GB DDR4, 
SSD 128GB + HDD 500GB, DVD-RW DL, WiFi, Bluetooth 4.2, 
USB 3.1, HDMI, HD webcam, USB mouse, podsvietenie 
klávesnice, Windows 10 64bit SK

Skartovačka
Skartovač - 12 listov, DIN P-4, šírka vstupu 230 mm, skartácia CD,
DVD, sponiek, kreditných kariet, papiera, krížový rez 4x38mm, kôš 
23 litrov, elektronická štart/stop, spätný chod

Laserová tlačiareň
Laserová čiernobiela tlačiareň A4, min. 28 strán/1min, 1200x1200 
dpi, 256 MB pamäť, duplex, USB 2.0 rozhranie, LAN, vrátane USB 
kábla s dĺžkou 2m, úsporná tlač, podpora Windows 10 64-bit

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Zariadenia musia byť nové s garantovaným rokom výroby 2018, nepoužité, nerepasované, ani refurbished.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii.

Uchádzač dodá predmet zákazky, 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. 

Predávajúci bude realizovať záručný servis formou opravy v servisnom stredisku predávajúceho a bezplatne vykoná práce 
spojené s odstránením porúch. 

Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch mimo sviatkov (pondelok až piatok) v v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. Dodávateľ
je povinný najneskôr 2 hodiny pred plánovanou hodinou dodania tovaru vyzvať (telefonicky) zodpovednú osobu objednávateľa 
k prevzatiu tovaru.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, 
nepreviať zásielku. 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobu, postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením s parametrami vyššie uvedenými. 

Uchádzač predloží do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy úplnú špecifikáciu a cenovú kalkuláciu jednotlivých položiek 
predmetu zákazky v členení: jednotková cena položky bez DPH, cena za jednotlivé položky spolu (bez DPH, výška DPH, 
spolu s DPH).

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Obec: Sabinov
Ulica: Ul. 17. novembra 31

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.11.2018 00:00:00 - 23.11.2018 12:15:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
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Požadované množstvo: 25,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 658,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 790,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.11.2018 13:46:01

Objednávateľ:
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
X logistics, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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