
Kúpna zmluva č. Z201722898_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto   
Sídlo:  Junácka 1, 83291 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603317
DIČ: 2020887358
IČ DPH: nie je platcom 
Číslo účtu: SK356000000001800349037
Telefón: +421 249253250

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Martina Tarnóczyová - COMPANT
Sídlo: Levočská 866/10, 05801 Poprad, Slovenská republika
IČO: 42033021
DIČ: 1076143200
IČ DPH: SK1076143200
Číslo účtu:
Telefón: 052 7885881

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Počítačové komponenty 
Kľúčové slová: základná doska, procesor, pevný disk, zdroj, laserová myš, počítačová skrinka, ventilátor, 

klávesnica, mechanika
CPV: 30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 30200000-1 - Počítačové zariadenia a 

spotrebný materiál; 30237200-1 - Príslušenstvo počítačov; 72500000-0 - Služby súvisiace s
počítačmi; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Komponenty na zloženie počítačov určených na kancelársku prácu, výpočtové operácie

•
 

Spracovanie dát a ich archivácia

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Základná doska GIGABYTE B150M-D3H DDR3 (min. 
6 x USB vzadu, 2 x VGA výstup DVI+VGA konektor, int. 
USB3)

ks 20

2. Procesor Intel Pentium G3900, 2,8 GHz, 2MB cache, 
LGA 1151, 14nm, /51W TPD) VGA ks 20

3. DDR3 4GB s chladičom 1600MHz pre hore uvedenú 
dosku ks 20

4. Pevný disk WD 1000GB 7200RPM, sata III 64MB 
cache ks 20
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5. Zdroj SEASONIC SS-40ET 80+ T3, ATX 2,3, účinnosť
viac ako 85%, aktívne PFC, tepelná regulácia otáčok ks 20

6. PC myš, káblová, čierna, laserová ks 10

7. Skrinka EVOLVEO R05 čierna bez zdroja, s 
ventilátormi /zapínanie a konektory v prednej časti, 
USB3, min 2x12cm chladenie /vpredu a vzadu/

ks 20

8. Windows 10 PRO, 64bit SK krabicová verzia ks 20

9. Mechanika DVD+/-RW, SuperMulti Dual Layer (sata) ks 20

10. Ventilátor ARCTIC F12 120 x 120x25 120mm ks 20

Záruka na položky č.1 - 10 mesiace 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nové nepoužívané komponenty do PC

Všetky počítačové komponenty na zloženie počítačov musia byť dodané naraz v jednej dodávke, komponenty musia byť 
identické a nekombinovať značku a typ

Tovar musí byť originálny, nový, nie repasovaný, nepoužívaný, nevystavovaný, v originál neporušenom balení.

S dodávkou komponentov požadujeme dodací list s výrobnými číslami a u komponentov, ktoré ich majú je nutné ich uviesť

Výsledná cena zahŕňa balenie, naloženie, dovoz

V prípade reklamácie, náklady súvisiace s odoslaním tovaru k dodávateľovi, znáša dodávateľ

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Nedodržanie určených osobitých požiadaviek na plnenie bude objednáv. považovať za závažné porušenie zmluvných 
podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný 
obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy

Od 1.11.2015 je účinný zákon č.252/2015 Z.z., ktorým sa zavádza zákaz uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý 
nemá v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateteľov výhod

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Junácka č.1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.05.2017 13:39:00 - 29.05.2017 13:39:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 190,0000

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: 7 708,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 250,00 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 3.1, 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 22.05.2017 15:18:01

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto   
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Martina Tarnóczyová - COMPANT
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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