
Kúpna zmluva č. Z201723272_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: Setop, s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 432/7, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 50616617
DIČ: 2120433392
IČ DPH: SK2120433392
Číslo účtu: SK59 0200 0000 0037 9148 4251
Telefón: 0915956333

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Monitory 24“ Philips 243V5QSBA alebo ekvivalent
Kľúčové slová: monitor,
CPV: 30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou 

nábytku a softvérových balíkov; 30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky); 
30231310-3 - Ploché displeje; 30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 30231000-7 
- Počítačové monitory a konzoly; 30237100-0 - Časti počítačov; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia pre potreby verejného obstarávateľa

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Monitory 24“ Philips 243V5QSBA alebo ekvivalent ks 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Monitory 24“ Philips 243V5QSBA alebo ekvivalent ekologicky šetrný displaj bez ortuti, držiak VESA pre flexibilitu

- Obraz displej typ LCD panelu: MVA

- Typ podsvietenia systém W - LED

- Rozmer panelu 59,9 cm/23,6“

- Oblasť sledovania 521,28 (v) x 293,22 (š)

- Pomer strán 16 : 9
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- Optimálne rozlíšenie 1920 x 1080 pri 60 Hz

- Reakčná doba (typická) 5 ms

- Jas 250 cd/m

- SmartContrast 10 000 000 : 1

- Rozteč obrazových bodov 0,272 x 0,272 mm

- Kontrastní pomer (typický) 1 000 : 1

- Farby 16,7 M

- Snímková frekvencia 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)

- Technológia sRGB áno

- Možnosti pripojení vstup signálu VGA (analogový), DVI-D (digitálny HDCP)

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Splatnosť faktúry je 30 dní od úplného dodania predmetu zmluvy a začína plynúť dňom doručenia faktúry dodávateľom.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 24 hodín od uzavretia zmluvy.

Všetky dodané zariadenia musia byť nové, technologicky vyspelé značkové produkty, nepoužité, nerepasované, v 1 triede 
kvality, zabalené v originálnych baleniach od výrobcu.

Dodávateľ poskytne na dodaný tovar rozšírenú záruku 24 mesiacov odo dňa dodania a podpísania dodacieho listu 
objednávateľom.

Dodávateľ znáša všetky náklady (napr. doprava) spojené s odstránením vady/poruchy techniky počas celej záručnej doby.

Požaduje sa záručná doba na vykonanú opravu minimálne 12 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o vykonanej oprave.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje na konkrétneho výrobcu, značku, obchodný názov alebo typ výrobku resp. 
zariadenia, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými. resp. lepšími parametrami.

V prípade, že tovar nebol dodaný v požadovanom počte uvedených v zmluve jednorázovo, javí známky vady tovaru ( 
poškodený, nefunkčný ), alebo bol dodaný po lehote plnenia, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a nebude 
prevzatý celý objem dodávky. V takomto prípade má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a dodávateľ je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie ma za následok odstúpenie dodávateľa 
od zmluvy a dodávateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  10 % z kúpnej ceny

Verejný obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu s 
kvalifikovanými negatívnymi referenciami (black - list ) trhoviska.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky Verejného obstarávateľa uvedenej v OF sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok pričom Verejný obstarávateľ: 1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z 
dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti, 2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS, 3. vystaví 
dodávateľovi negatívnu referenciu pre úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej Verejný obstarávateľ úradu pre verejné 
obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností 
dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

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

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.05.2017 10:39:00 - 02.06.2017 10:39:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 15,0000

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: 1 264,88 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 517,85 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 24.05.2017 13:02:01

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

Dodávateľ:
Setop, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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