
Kúpna zmluva č. Z202031064_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Michalovce Krymská 5
Sídlo: Krymská 5, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 17080762
DIČ: 2021635671
IČ DPH: nie sme platcom
Bankové spojenie: IBAN: SK5656000000004250422001
Telefón: 0566435879

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GNOMA, s.r.o.
Sídlo: Nad Laborcom 1771/8, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36213063
DIČ: 2020041034
IČ DPH: SK2020041034
Telefón: 0566419412

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou 
vzdialenosťou, držiak, notebok s taškou, príslušenstvo

Kľúčové slová: interaktívna tabuľa, dotyková tabuľa, tabuľa, multifunkčná tabuľa, interaktívny softvér, 
dataprojektor, držiak, notebook, taška,

CPV: 39162100-6 - Vybavenie na vyučovanie; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 72268000-1 - Dodávky softvéru; 
38652120-7 - Videoprojektory; 30237280-5 - Napájacie príslušenstvo; 30213100-6 - 
Prenosné počítače; 32351000-8 - Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a 
videozariadeniam

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, 
držiak, notebook s taškou, príslušenstvo

Funkcia

interaktívna tabuľa s ovládacím softvérom , dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou, držiak, notebook s taškou, 
príslušenstvo pre pútavú a kreatívnu výučbu.

Interaktívna, multidotyková interaktívna tabuľa s keramicko-magnetickým povrchom , reagujúca na 10 dotykov perom alebo 
prstom súčasne, inak

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Keramická interaktívna tabuľa /ďalej len "TAB"/ ks 2

Notebook  s taškou /ďalej len "NO"/ ks 2

Projektor na krátku projekciu /ďalej len "PRO"/ ks 2

Držiak na projektor ks 2

HDMI kábel min. 10 m ks 2

Sieťový kábel 220V min. 10m ks 2
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Predĺžovacia šnúra s prepäťovou ochranou, min.5- 
zásuvková, dĺžka min.  5m ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vyhotovenie rámu TAB : Hliníková zliatina, plastové ABS hrany

Technológia snímania dotyku TAB: Infračervená indukčná technológia

Technológia písania TAB: perom, prstom, 10 dotykov súčasne perom alebo prstom a inak

Uhlopriečka TAB: min 80"

Pomer strán TAB: 4:3

Vonkajší rozmer TAB: min 178 x 124 cm

Pripojenie TAB: USB

Rýchlosť skenovania dotyku na TAB: min. 200 p/s (bodov za sekundu)

Súčasť balenia TAB: odkladacia lišta, 2 perá, návod, montážny kit na stenu, ovládací 
softver podpor. min. WIN 7

Projekčná technológia PRO: DLP 3D

Natívne rozlíšenie PRO: 1280x800 WXGA

Podporované rozlíšenie PRO: min 1920x1200

Kontrast PRO: min: 20 000:1

Zpôsob projekcie PRO: Short throw

Projekčná vzdialenosť PRO[m]: 0.4 m - 3.8 m

Životnost lampy  v normál. režime PRO [h]: min. 4,000

Konektivita  PRO: min VGA in, VGA out,HDMI, RS232,USB, Audio line out, Audio line
in  kompatibilné s dod. inter. tabuľou opísanou vyššie

Kompatibilita PRO: min EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM

Formát zobrazenia PRO: 4:3

Držiak projektora má byť vhodný na nosnosť pre dodaný projektor s krátkou 
projekčnou vzdialenosťou opísaný vyššie

Držiak projektora kovový, s možnosťou umiestnenia na stenu,vrátane materiálu na 
montáž

Parametre notebooka NO prenosný počítač , s max. hmotnosťou 2,24 kg

Operačný systém NO: min. Windows 10, SK lokalizácia

CPU NO: procesor dosahujúci skóre min. 7539 bodov v programe PassMark,
frekvencia min. 2,3 Ghz, 4 jadrový, cache 8 Mb

Pamäť RAM NO: min. 8GB, DDR4, s frekvenciou min. 2666 MHz

Pevný disk HDD NO: min. 256 GB, SSD

Display NO: 15,6" LED, matný, s rozlíšením min.1920x1080 bodov, WLED 
podsvietenie,Full HD rozlíšenie,

Optická mechanika NO: DVD+-R/RW interná

Pripojenie k sieti NO: min. Wifi, LAN 100/100/1000,

Integrovaná klávesnica NO: plnohodnotná klávesnica SK s numerickou časťou, odolná voči 
poliatiu

Porty a konektory NO: min 1x-HDMI,  1xRJ-45 (LAN); 4x USB 2.0 resp. 3,0, headphone, 
speaker jack

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Musí ísť o nový, nepoužitý tovar. Cena tovaru, materiálu  je vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane inštalácie, montáže 
na mieste plnenia.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy
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Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ 
(ďalej len „kupujúci“) v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších
parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky. 

V prípade, ak dodávateľ (ďalej len „predávajúci“) ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním 
predložiť potvrdenie nezávislej inštitúcie, že ním ponúkaný tovar je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch a 
výbave.

Záručná oprava v mieste inštalácie do 48  hodín  po nahlásení poruchy zariadenia. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Krymská č. 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.12.2020 15:25:00 - 15.12.2020 15:25:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 033,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 640,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.11.2020 16:20:01

Objednávateľ:
Základná škola Michalovce Krymská 5
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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