
Kúpna zmluva č. Z201723973_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Sídlo: Kolpašská 1586/9, 96956 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IČO: 42317673
DIČ: 2024134453
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0911066991

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MB TECH BB s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36622524
DIČ: 2021763755
IČ DPH: SK2021763755
Číslo účtu: SK09 1100 0000 0026 2877 9397
Telefón: 0917506126

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stolové počítače 
Kľúčové slová: Stolové počítače,
CPV: 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 48000000-8 - Softvérové balíky 

a informačné systémy; 30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér); 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

1. HP Compaq Elite 8200 USDT - stolový počítač

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Stolový počítač ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Procesor Intel Core i5 2400s 2,5GHz

- RAM 4GB

- HDD 250GB

- ďalšie vybavenie DVD-RW,  VGA-Intel HD Graphics

- operačný systém Win7 PRO 64-bit 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Každý ks musí obsahovať technické vlastnosti a hodnoty/charakteristika, ktoré sú uvedené vyššie v technických vlastnostiach

Dodávateľ musí predložiť certifikát Microsoft registered refubrisher a certifikát ISO 9001 Manažérstvo kvality.

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na mieste plnenia/do priestorov objednávateľa

Vrátane ceny za dopravu

V prípade potreby odstránenia závady/poruchy tovaru mimo sídla objednávateľa, požadujeme, aby dodávateľ znášal všetky 
náklady (napr. doprava) s tým spojené, zabezpečený servis do 48 hodín

Požadujeme dodanie plnenia v pracovných dňoch  od 7,00 hod. do 12,00 hod. Presný deň si určí dodávateľ s objednávateľom.

Objednávateľ uhradí sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným príkazom prostredníctvom 
finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum pripísania platnej sumy na účet 
dodávateľa. Objednávateľ neposkytuje zálohové platby.

Požadujeme uvádzať na faktúre za tovar jednotkové ceny bez DPH a s DPH.

Objednávateľ požaduje od dodávateľa predložiť potvrdenie od výrobcu zariadenia, že je držiteľom autorizácie na dodávku 
ponúkaných zariadení, a to v lehote do 24 hodín od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 24 hodín od uzavretia zmluvy doručil 
(e-mailom) objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo).

Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred dodaním používaný, repasované časti alebo 
opotrebovaný, s výnimkou originál Refurbished zariadení.

Záruka 24 mesiacov od dodania stolových počítačov.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v OF sa bude považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok. Po preukázaní ich nedodržania môže objednávateľ automaticky od zmluvy odstúpiť.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Ulica: Kolpašská 1586/9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.06.2017 08:56:00 - 07.06.2017 08:57:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 20,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 151,82 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 582,18 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.05.2017 11:44:02

Objednávateľ:
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MB TECH BB s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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