
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201642542_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mesto Senec

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika

00305065

2020662237

0220205116

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK871100000000262702733

SK2022243597

2022243597

36663280

Na Hrebienku 12, 81102 Bratislava, Slovenská republika

Wittee, a. s.

+421262801211

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Monitor Dell S2415H 24,0" alebo ekvivalent

Dell S2415H Monitor, 24,0" FHD 1920x1080px (16:9) IPS LED / VGA / HDMI (MHL) / VESA / 100 x
100 mm / strieborný / Kancelársky / 3r (3r) Carry-In, Black, vstavany soundbar

Kľúčové slová:

30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Monitor Dell S2415H Monitor, 24,0" FHD 1920x1080px (16:9) IPS LED / VGA / HDMI (MHL) / VESA / 100 x 100 mm /
strieborný / Kancelársky / 3r (3r) Carry-In, Black, vstavany soundbar

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1ksMonitor Dell S2415H, 24,0" FHD 1920x1080px (16:9) IPS LED / VGA /
HDMI (MHL) / VESA / 100 x 100 mm / strieborný / Kancelársky /, 3r (3r)
Carry-In, Black, vstavany soundbar, alebo ekvivalent

6msRýchlosť odozvy

60HzObnovovacia frekvencia

250cd/m2Jas

36WTypická spotreba

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

24"Uhlopriečka displeja
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antireflexnýPovrch displeja

IPSDisplej

1920 × 1080Maximálne rozlíšenie

16:9Pomer strán

LCD LEDTechnológia

čiernaFarba

 HDMI 1.4 alebo staršie , D-SUB (VGA), DVIGrafické vstupy

Reproduktory vstavanéOstatné vstupy alebo výstupy

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy ( s uvedením značky a parametrov) do 2 dní od uzavretia zmluvy.

Tovar musí byť nový, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou ( záručný list...)

Na tovar sa požaduje záruka min. 36 mesiacov,  3 - Year Performance Service Plan (Carry-In)

Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe

Objednávateľ do 3 dní odo dňa obdŕžania návrhu,  ponuku odsúhlasí  alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v
technickej špecifikácii predmetu zákazky. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu.

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný predmet zmluvy
poskytuje záruku pri dodržiavaní podmienok s jeho nakladaním a uskladnením.

V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť vadný tovar za nový a
rovnakých parametrov. Verejný obstarávateľ požaduje prevzatie reklamovaného tovaru dodávateľom v jeho sídle.

Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Ekvivalentnú ponuku zašle dodávateľ na posúdenie objednávateľovi do 2 dní od uzavretia zmluvy.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

SenecOkres:

SenecObec:

Mierové námestie č. 8Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

15.12.2016 12:00:00
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Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 10,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 125,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 350,00 EUR4.3

Dodávateľ:
Wittee, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

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

V Bratislave, dňa 29.11.2016 15:08:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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