
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČDPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČDPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Kúpna zmluva č. 2201541620_2 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 

1.mája 2, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika 

00308676 

2021058787 

SK22 0200 0000 0000 3342 2162 

0376923926 

V-bit, spol.s.r.o. 

Hodálova 3, 94901 Nitra, Slovenská republika 

17640679 

2020405035 

SK2020405035 

SK94 1100 0000 0026 2929 1676 

00421-37-7414949 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Nákup výpočtovej techniky alebo ekvivalent 

Kľúčové slová: notebook, stolový PC, operačný systém, softvérový balík, tlačiareň 

CPV: 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 30213000-5 - Osobné počítače; 
30213100-6 - Prenosné počítače; 30230000-0 -Zariadenia súvisiace s počítačmi; 48000000-8 -
Softvérové balíky a informačné systémy; 30121100-4 - Fotokopírovacie stroje; 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: 

• Prenosné a stolové počítače, tlačiarne, softvérový balík, operačný systém 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

. . ,Ylfl~~g~r('.',+,i~<tic:~,."·'·~ 
Stolový PC Intel 3,3 GHz, 4GB RAM, HDD 500GB, DVD-RW mech. ks 

Operačný systém - OEM Windows 7 Pro SP1, 64-bit Slovak - 1 PACK ks 5 

Kancelársky softvérový balík- Office Horne and Business 2013, 32- ks 5 
BIT/X64 SK 

Notebook ASUS X555LD-X0094H i3-4030U /1,90 GHz/ 4GB 500 GB ks 2 
15,6" HD matný GT820M/2GB DVDRW Win 8, 1 

Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a ks 5 

Tlačiareň HP OficeJet Pro 8610 ks 2 
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2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce 
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Lehota dodania tovaru je do 5 dní od uzavretia zmluvy 

Záručná doba na predmet zmluvy je minimálne 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste alebo na obale predmetu zmluvy nie je 
vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na 
základe dodacieho listu. 

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

Nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky alebo požiadaviek uvedených v osobitných požiadavkách na plnenie a považuje za 
podstatné porušenie zmluvy 

Ná~Q}" 
-,_;,:;~, 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: 

Kraj: 

Okres: 

Obec: 

Ulica a číslo: 

Slovenská republika 

Nitriansky 

Zlaté Moravce 

Zlaté Moravce 

Ul.1.mája 2 

3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy: 

7.1.2016 8:40:00 - 20.1.2016 8:40:00 

III. Zmluvné podmienky 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Požadované množstvo: 23,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 740,00 EUR 
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V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1. 12.2015, 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 dopÍňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
fen 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpeWerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 23.12.2015 8:46:00 

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

Dodávateľ: 
V-bit, spol.s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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