
Kúpna zmluva č. Z201823719_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Sídlo: Palackého 27, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 34059202
DIČ: 2021456910
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0902210449

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: 0915297573

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Projektor Epson EB - 2255
Kľúčové slová: projektor, videoporojektor
CPV: 38652120-7 - Videoprojektory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Projektor Epson EB-2255

Funkcia

Zariadenie na premietanie a prezentovanie dokumentov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo kus 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ projekčnej vzdialenosti Normal Throw - bežná

Mminimálna projekčná vzdialenosť 1,5 m

Maximálna projekčná vzdialenosť 9 m

Maximálna uhlopriečka obrazu 127 cm (50")

Projekčná plocha: minimálna uhlopriečka obrazu 762 cm (300")

Rozlíšenie: natívne rozlíšenie 1920 x 1200 px

Ttechnológia LCD, Osvetlenie Halogénové

Grafické vstupy HDMI, VGA (D-SUB), Kompozitný

Ostatné vstupy/výstupy USB, WiFi, LAN, Audio jack výstup, Audio jack vstup
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Výbava a funkcie funkcia ZOOM, MHL, Miracast, výbava reproduktory, diaľkové 
ovládanie

Hlučnosť 39 dB

Hmotnosť 4,9 kg

Maximálna spotreba 405 W

Kontrast 15 000:1

Vlastnosti lampy svietivosť 5 000 lm, svietivosť v ECO 3 800 lm,

Životnosť lampy v ECO 10 000 h (416,67 d)

Výkon lampy 300 W

Rozmery šírka 377 mm, výška 110 mm, hĺbka 291 mm

Záruka minimálne 24 mesiacov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Servisné zásahy bude vykonávať len autorizované servisné stredisko

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, 1. akostnej triedy, v originálnom nerozbalenom balení.

Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodanie nevhodného tovaru 
(resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritéria) po jeho prekontrolovaní bude mať objednávateľ možnosť tovar vrátiť 
dodávateľovi alebo vymeniť za požadovaný tovar na náklady dodávateľa.

V prípade zistenia vady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť vadný tovar za nový, 
rovnakých parametrov na vlastné náklady.

Záručný servis: požaduje sa záručná doba na jednotlivé predmety zákazky minimálne 24 mesiacov

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom

Ak sa v technickej špecifikácii uvádza údaj alebo odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s úplne rovnakými parametrami. 
Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a 
so súhlasom Objednávateľa.

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po 
nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne 
požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky
požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.

Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to odberateľ považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu. 
Objednávateľ sa zväzuje uhradiť dohodnutú cenu za predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom  do 14 dní 
odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so Zmluvou, má objednávateľ 
právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej 
faktúry. Nová lehota začne plynúť doručením opravenej resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku

Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto Zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci 
elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu 
tejto Zmluvy a je nemenná. V cene budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky súvisiace s dodaním predmetu zmluvy do 
miesta plnenia.

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, 
ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v 
zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto 
úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Palackého 27

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.06.2018 08:16:00 - 08.06.2018 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 198,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 438,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 04.06.2018 09:26:02

Objednávateľ:
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
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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