
Kúpna zmluva č. Z20214646_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Michalovce Krymská 5
Sídlo: Krymská 5, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 17080762
DIČ: 2021635671
IČ DPH: nie sme platcom
Bankové spojenie: IBAN: SK1475000000004028307619
Telefón: 0566435879

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Henrich Sonnenschein - ITSK
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 37212931
DIČ: 1020103370
IČ DPH: SK1020103370
Bankové spojenie: IBAN: SK4702000000002198347155
Telefón: 0905351632

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tablety pre žiakov
Kľúčové slová: tablet,  tablety s naištalovaným OS
CPV: 30213200-7 - Tabletový počítač; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 72268000-1 

- Dodávky softvéru; 60100000-9 - Služby cestnej dopravy
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: tablet

Funkcia

tablety  pre žiakov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

tablet 10,3 ", FullHD ks 19

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

uhlopriečka displeja min. 10,3 palcov

rozlíšenie a typ displeja min. 1920*1200 pixelov a vyššie, IPS

RAM min. 4 GB a vyššie

interná pamäť min. 64 GB a vyššie

procesor min. osemjadrový, frekvencia min.2,3 GHz

operačný systém min. Android 9.0

predná kamera (selfie) - rozlíšenie min. 5 Mpx a vyššie

zadná kamera (hlavná) - rozlíšenie min. 8 Mpx a vyššie

farba šeda, čierna(alternatívne podľa výrobcu)
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príslušenstvo nabíjačka, USB napájací kábel k nabíjačke

WiFi WiFI 802,11 a/b/g/n/ac

Bluetooth áno

GPS áno

slot microUSB, USB-C (alternatívne podľa výrobcu)

audiovýstup 3,5 mm Jack

zvuk 2 stereo reproduktory s priestorovým zvukom ekvivalent Dolby

podpora SD karty - slot áno/microSD min 256 GB

jazyková podpora slovenčina, čeština (alternatívne podľa výrobcu)

kapacita batérie min. 5000 mAh

typ displeja dotykový

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Nový, doposiaľ nepoužitý krabicový softvér.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

Vrátane dopravy na miesto plnenia v sídle obstarávateľa v pracovných dňoch v čase 8:00 - 14:30.

Cena za zákazku obsahuje všetky náklady od nákupu až po dodanie do miesta sídla obstarávateľa vrátane vyloženia na 
prízemí budovy.

Na faktúru a dodací list uvedie dodávateľ číslo zmluvy z EKS.

Požaduje sa dodať tovar vcelku, nie po častiach.

Tovar musí byť nový, nie repasovaný alebo inak renovovaný, nie vystavovaný, nie vrátený iným objednávateľom, v 
bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení.

Dodanie tovaru na miesto plnenia oznámi dodávateľ 1 deň vopred kontaktnej osobe.

V cene je zahrnutá doprava na miesto plnenia v sídle obstarávateľa a zloženie tovaru v budove objednávateľa (na prízemí).

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok a dáva obstarávateľovi právo odstúpiť od zmluvy.

Požaduje sa vystavenie faktúry, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov a v ktorej bude 
položkovito uvedená jednotková cena, cena bez DPH, cena s DPH.

V prípade, že obstarávateľ po prebratí tovaru dodatočne zistí, že tovar je poškodený, požaduje od dodávateľa výmenu 
chybného tovaru do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie obstarávateľom.

V prípade, že dodávateľ dodá tovar, ktorý nezodpovedá popisu a technickej špecifikácii podľa popisu v opisnom formulári, má 
obstarávateľ právo zrušiť zmluvu.

Obstarávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru alebo nekompletnej zásielky, 
zásielku neprevziať. Náklady vzniknuté touto okolnosťou sú nákladmi dodávateľa.

Záručná doba minimálne 12 mesiacov. Náklady spojené s odstránením vady/poruchy v záručnej dobe znáša dodávateľ.

Požaduje sa dodanie tovaru, ktorý je bezpečný a neohrozuje zdravie používateľov.

Požaduje sa zabezpečenie záručného servisu do 48 hodín od nahlásenia závady dodávateľovi, a pozáručného servisu do 72 
hodín od nahlásenia závady dodávateľovi.

Požaduje sa dodanie zariadení s nainštalovaným softvérom uvedeným v technickej špecifikácii predmetu zakázky.

Dodávateľ môže dodať aj tovar s lepšími technickými vlastnosťami než je uvedené v technickej špecifikácii predmetu zakázky, 
pri dodržaní maximálnej celkovej ceny za predmet zakázky s DPH.

Požaduje sa garancia, že objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky súvisiace s používaním softvéru 
nainštalovaného dodávateľom v počítačoch.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Krymská č. 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.03.2021 12:42:00 - 09.04.2021 12:42:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 704,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 245,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.03.2021 14:16:01

Objednávateľ:
Základná škola Michalovce Krymská 5
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Henrich Sonnenschein - ITSK
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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