Kúpna zmluva č. Z202119968_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

1.2

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1, 81101 Bratislava, Slovenská republika
35732881
2020268910
SK2020268910
0267201111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Martin Gall - MG COMP

Sídlo:

Šmeralova 23, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

41751477

DIČ:

1075374212

IČ DPH:

SK1075374212

Bankové spojenie:

IBAN: SK3511000000002625039094

Telefón:

+421910137394

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup 12 ks notebookov

Kľúčové slová:

prenosný počítač, notebook

CPV:

30213100-6 - Prenosné počítače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Notebooky

Funkcia
Doplnenie výpočtovej techniky
Technické vlastnosti

Jednotka

Dell Inspiron 14-5406 2v1 (5406-24855) alebo ekvivalent

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Displej

uhlopriečka 14.0", dotykový, FHD

Procesor

minimálne Intel Core i5, 4 jadrá, alebo ekvivalent/porovnateľný
alebo lepší v zmysle benchmarku cpubenchmark.net

Grafická karta

NVIDIA, 2 GB GeForce MX330 alebo ekvivalent

Operačná pamäť

DDR4, minimálne 8 GB,

Operačný systém

Windows 10 Pro v zmysle požiadaviek správy siete ver.
obstarávateľa

Pevný disk

SSD, minimálne 512 GB

Minimálna výbava

web kamera, čítačka odtlačkov prstov, čítačka pamäťových kariet
SD, bezpečnostný zámok

Hmotnosť

Max. 1,8 kg

Batéria

Kapacita minimálne 40 Wh
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Minimum

Maximum

Presne
12

Minimálne požadované porty

1 x HDMI výstup, 1 x USB 3.2 Typ-C, 2 x USB 3.2, 1 x analógový
audio vstup/výstup

Minimálne bezdrôtové pripojenie

Bluetooth, WiFi

Konštrukcia

Konvertibilný

Klávesnica

Jazyk SK + CZ, podsvietená, TouchPad

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Miesto dodania tovarov je v meste Bratislava.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Operačný systém musí byť nainštalovaný.
Dodávateľ dodá tovar zabalený v originálnych obaloch od výrobcu, nový, otvorenie balenia iba na účely inštalácie OS.
Dodávateľ je povinný objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný rozpis cien (€ bez DPH, € s
DPH) na všetky položky podľa jednotlivých druhov tovarov s presnou špecifikáciou ponúkaného tovaru preukazujúcich
splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky.
Právo fakturovať vzniká dodávateľovi dňom dodania kompletného predmetu zmluvy objednávateľovi. Kompletnosť
objednávateľ potvrdí na dodacom liste.
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
Dodávka sa považuje za kompletnú dodaním všetkých tovarov v zmysle opisného formulára, čiastočné plnenie sa nepripúšťa.
Požadujeme dodávku tovaru v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu, požadujeme záručnú dobu min. 2
roky od dátumu prebratia tovaru.
Požadujeme, aby boli v dodacom liste - faktúre vypísané celé názvy dodávaných položiek a ich výrobné čísla (serial number,
part number,service tag,...) , dĺžka záruky pre kontrolu dodávaného tovaru.
Tovar musí byť doručený bez akýchkoľvek vád. Objednávateľ môže odmietnuť tovar prevziať ak zistí preukázateľné chyby,
nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve alebo zmenu v použitých komponentoch.
Dodávateľ dodá k tovaru návod v slovenskom alebo českom jazyku a všetky potrebné inštalačné média.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo zariadenie v oprave.
Záručná oprava sa vykonáva bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov dodávateľa ako sú napr. dopravné
náklady, výmena komponentov alebo iných častí predmetu zmluvy a pod.
Nedodržanie predmetu zmluvy alebo lehoty dodania sa chápe ako podstatné porušenie zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak uzavretá zmluva nespĺňa požiadavky určené v predmete zmluvy.
V prípade, že v popise je uvedený konkrétny typ tovaru, pripúšťa sa ekvivalentné plnenie, pričom dodávateľ je povinný dodržať
rovnaké alebo vyššie technické parametre ako má uvedený referenčný typ.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava V

Obec:

Bratislava - mestská časť Petržalka

Ulica:

Muchovo nám. 12
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.10.2021 15:00:00 - 21.10.2021 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Celý set v zmysle opisného formulára

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 666,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 399,20 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119968

V Bratislave, dňa 13.10.2021 11:52:02
Objednávateľ:
METRO Bratislava a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Martin Gall - MG COMP
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119968
Zákazka
Identifikátor

Z202119968

Názov zákazky

Nákup 12 ks notebookov

Verejný detail zákazky

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313725

Dodávateľ
Obchodný názov

Martin Gall - MG COMP

IČO

41751477

Sídlo

Šmeralova 23, Prešov, 08001, Slovenská republika

Dátum a čas predloženia

7.10.2021 11:21:56

Hash obsahu návrhu plnenia

kHRhLblm04976FHb/Og2NVGH19Gj7TWlCs9OJVJzS3g=

Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
1, D-TN-5406-N3-513S - DOPREDAJ! Dell Inspiron 5406 14" FHD 2v1 Touch i5-1135G7/8GB/512GB/
MX330/FPR/HDMI/USB-C/W10Pro/3RNBD/Stříbrný 12ks
Prílohy:

