Kúpna zmluva č. Z201616929_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany

1.1

Objednávate ľ:
Obchodné meno:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Sidlo:

Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika

ičo:

00164895

DlČ :

2021246623

i Č DPH:

1 .2

Č íslo ú čtu:

SK1281800000007000310609

Tel:

0907786815

Dodávate ľ:
Obchodné meno:

ABCOM Košice s.r.o.

Sidlo:

Rumunská 11, 04001 Košice, Slovenská republika

ičo:

46112961

Dl Č :

2023229560

IČ DPH:

SK2023229560

Č ísio ú čtu:

SK7911000000002921854325

Tei:

055-6250886

11. Predmetzmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Výpočtová technika

Kľúčové slová:

Osobný po čítač

CPV:

30213000-5 - Osobné po číta če; 60000000-8

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategč ria služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych siužieb okrem
prepravy poštových zásieiok

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

+

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Jednotka

Technické vlastnosti
Osobný počítač

-

Minimum

ks

monitor

Technické vlastnosti

Hodnota / charaktenstika

Č ip.sada

lntel H81

Procesor

i3-4170 alebo ekvivalent

min.cache

3M13

min. početjadier

2

min frekvencia

3,7 GHz

Passmark CPU

min. 5150 bodov
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Maximum

Presne
3

min. po čet slotov pre RAM

2 (DDR 3)

RAM

4GB

TYP RAM

DDR3-1600MHZ

min. kapacita HDD

500G13 (SATA 111)

min. počet otá čok

7200

VGA port
DVI port
PS/2

2

Počet USB 3.0

2

Počet USB 2.0

6

SATAIII

2

min. Pcl Expressxl

2

PClExpressxl6
Ethernet

1 0/1 00/1 000MBit/s

external 35-inch pozície
external 5.25-inch pozicie

2

výkon zdroja

min. 250W

OS licencia

Windows lOPro 64bit Slovak

predinštalovaný OS

Windows 7 Pro 64bit Slovak

myš

optická

klávesnica

Slovenská s numerickým blokom

záruka

3 roky On-site

ovláda če PC

Stiahnute ľné z domovskej stránky výrobcu zariadenia

monitor

21 LED monitor

rozlišenie

min. 1 920x1 080

typ displeja

matný

pomerstrán

16:9

DVI port

áno

VGAport

áno

reproduktory

stereo

DVI prepojovaci kábel

lx

audio kábel 3,5mm

lx, min. 1,5m

VESA

lOOxlOO

záruka

3 roky

Myš a klávesnica je sú časťou originálneho balenia predmetu zákazky
Tlačiare ň HP LaserJet Pro P1102

2.4

2 ks

Osobitné požiadavky na pinenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto pinenia
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Dodávateľ je povinný v prípade záru č nej reklamácie osobne do 3 pracovných dní od oznámenia reklamácie objednávate ľom prevziať
reklamovaný tovar alebo zabezpe čiť jeho odvoz z miesta pinenia na servisné miesto na vlastné náklady a na vlastné náklady doru čiť
opravený alebo vymenený tovar na miesto pinenia. Po čas doby reklamácie je dodávate ľ povinný zabezpečiť ekvivalentné náhradné
zariadenia.
Dodávate ľ je povinný dodať celý predmet zákazky nový, nepoužitý, nerozbalený, nesmie by ť pred dodaním používaný alebo
opotrebovaný, či testovaný. Predmet zákazky musí by ť určený pre slovenský trh. Dodávate ľ predloži potvrdenie od výrobcu, že
predmet zákazky je ur čený pre EU a predaj v SR.
Nedodržanie ktorejko ľvek podmienky a požiadavky objednávate ľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považova ť za porušenie
zmluvných podmienok.
Požaduje sa záru čný a pozáru čný servis vyškolenými servisnými technikmi.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

opls

Názov súboru

111. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto pinenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:
Okres:

3.2

Obec:

Nitra

Ulica a číslo:

Svätoplukovo nám. 4

Čas / lehota pinenia zmluvy:
14.7.2016 1 1 :25:00 - 22.7.2016 1 1 :25:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného pinenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 3,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán pod ľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, ú činná zo d ňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddelite ľnú prilohu tejto Zmluvy.

lv. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1404,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 685,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5. 1

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnos ť d ňom jej uzavretia a ú činnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej priloh predstavuje úpinú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Ved ľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

5.5

Túto Zmluvu bude možné meni ť a dopl ň ať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prilohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, ú činná zo d ňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, d ň a 13.7.2016 12:06:00
Objednávate ľ:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Objednávate ľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávate ľ:
ABCOM Košice s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Dodávate ľa v rámci elektronického trhoviska
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