
Kúpna zmluva č. Z201521179_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1.1 

1.2 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

I. Zmluvné strany 

Mesto Senec 

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika 

00305065 

2020662237 

0220205116 

PcProfi s. r. o. 

Fintická 14050/119, 08006 Prešov , Slovenská republika 

44685173 

0517722030 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Dataprojektor EPSON EB-595Wi + keramická tabuľa 120cmx194cm s držiakom pre snímač 
interaktivity 

Kľúčové slová: interaktívny projektor 

CPV: 38652120-7 - Videoprojektory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 
prepravy poštových zásielok 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• interaktívny projektor na projekciu z ultrakrátkej vzdialenosti, ovládaný perom a prstom 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

rozlíšenie 

technológia 

vzdialenosť projekcie 

životnosť lampy 

hlučnosť 

vstupné a výstupné konektory,USB A, USB B ,HDMI, zvuk a pod 
vstupné a výstupné konektory,USB A, USB B ,HDMI, zvuk a pod 

hmotnosť 

Jednotka 

WXGA 

LCD 

m 

hod 

dB 

ks 

kg 

Minimum 

4000 

28 

Maximum 

6000 

35 

Presne 

1280 x 800, 
16:10 

3 

04-0,6 

18 

5,5 
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interaktívne pero 

držiak projektora 

svietivosť 

kontrast 

Keramická tabuľa 120x194 cm, držiak na snímač interaktivity 

Technické vlastnosti 

interaktivita 

kalibrácia 

držiak projektora 

ks 

ks 

ANSI 

pomer 

ks 

2 

1 

3300 

10 000:1 

1 

Hodnota / charakteristika 

vstavané interaktívne funkcie 

automatická 

ukotvenie na stenu 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny 

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

Dodávateľ interaktívnych projektorov musí mať certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001 a ISO 14001 

Súčasťou dodávky každého interaktívneho projektora je program ALF GOLD. 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

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: Senec 

Obec: Senec 

Ulica a číslo: Mlynská 50 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

15.10.2015 0:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: kusy 

Množstvo: 8,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. 



IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 250,00 EUR 

4.1 Sadzba DPH: 20,00 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 700,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 26.8.2015 10:08:00 

Objednávateľ: 
Mesto Senec 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

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