Kúpna zmluva č . Z201739652_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany
1.1

Objednávatel:
Obchodné meno:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

S ĺdlo:

Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika

lCO:

00164895

DIC:

2021246623

IC DPH:
C ĺslo ú čtu:
Telefén:

1.2

0907 786 815

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MARSANN IT, s.r.o.

Sídlo:

Digital Park 11, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

i Čo:

43821987

Dl Č :

2022482286

i Č DPH:

SK2022482286

Č ísio ú čtu:
Telefén:

02 6252 2000

11. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Lenovo Legion Y720-15IK13 (80VRO028CK)

Klú čové slová:

notebook, prenosné po č ita če

CPV:

30213100-6 - Prenosné po čĺtače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

j Minirnum

Maximum

j Presne

Technickévlastnosti

Jednotka

Technické vlastnostl

Hodnota/Charakteristika

Procesor

lntel Core i777001-1Q Kaby Lake,2,8GHz

Displej

15,6 LED IPS 1920x1080 antireflexný

Opera čná pamät

RAM 16GB

Grafická karta

NVIDIA GeForce GTX 1060 6G13 GDDR5 (dedikovaná)

Pevný disk

M.2PCIe SSD 256GB+HDD 1T13 5400 otá čok

Sieťová konektivita

WiFI 802.11ac, Biuetooth 4.1

Ď alšia výbava

HD webkamera, USB-C 3.1 Genl, HDMI, č ita čka kariet

Kiávesnica

podsvietená klávenica SK,Cz

Batéria

4- článková batéria

Opera čný systém

Windows 10 Home 64bit
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2.4

Osobitné požiadavky na pinenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto pinenia
Tovar mus ŕ byt nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnos ťami, nepoužitý,
v originálnom balení s prislušnou dokumentáciou (záru čný list) v slovenskom jazyku.
Objednávatel s vyhradzuje právo neprevzia ť tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu.
Záru čná doba na predmet zmluvy je minimálne 24 mesiacov, pokial na záru č nom liste alebo na obale predmetu zmluvy nie je
vyznačená dlhšia doba podla podla záru čných podmienok výrobcu. Záru čná doba za č ína plynút d ň om prevzatia predmetu
zmiuvy na základe dodacieho listu.
Požaduje sa bezplatný autorizovaný záru čný servis vykonávaný kvalifikovanými osobami po čas záru čnej doby. Nástup
technika v s ŕdle objednávatela do 24 hod. od nahlásenia poruchy na e-mailovú adresu dodávatela. V pr ĺ pade potreby
odstránenia vady/poruchy tovaru mimo sídla objednávatela, dodávatel znáša všetky náklady s tým spojené.
V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dn ĺ od prevzatia má dodávatel povinnost vymenit vadný tovar za nový s
rovnakými parametrami.
V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávatela súvisiace s dodan ŕ m tovaru.
Nedodržanie ktorejkofvek podmienky a požiadavky objednávatela uvedenej v opisnom formulári sa bude považovat za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

L
L NáZ6Ý
2.5
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Upresnenié

.

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Názov suboru

Popis

111. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto pinenia Zmluvy
Štát:

3.2

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra - Staré Mesto

Ulica:

Svätoplukovo nám. 4

Čas / lehota pinenia zmluvy:
23.08.2017 08:01:00 - 30.08.2017 08:01:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo ĺ rozsah zmluvného pinenia:
Jednotka:

zákazka

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podla tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, ú činná zo d ň a 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddelitelnú prílohu tejto Zmluvy.

lv.

Zmluvná cena

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 333,32 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 599,98 EUR
V. Závere č né ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným sp č sobom v rámci Elektronického kontrakta č ného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, ú č inná zo d ň a 01.02.2017, ktoré tvoriajej pr ŕ lohu č . 1.
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5.2

Táto Zmluva nadobúda platnost 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 príloh predstavuje úpinú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedlajšie 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 Uradu vlády Slovenskej repubiiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meni ť a dopl ň ať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme p ĺsomného a č islovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č .1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, ú činná zo d ň a 01.02.2017,
https://portal .eks.skiSpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, d ň a 18.08.2017 08:38:01
Objednávate ľ:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
konajúci prostredn íctvom osoby poverenej zastupova ť Objednávatela v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MARSANN IT, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovat Dodávatela v rámci elektronického trhoviska
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