
Kúpna zmluva č. Z201728145_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5181800000007000504489
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FaxCopy Pro s. r. o.
Sídlo: Domkárska 15, 82105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47076178
DIČ: 2023722701
IČ DPH: SK7020000130
Číslo účtu: SK1811110000001333219005
Telefón: 0903870125

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov - Ceny do súťaže

Kľúčové slová: digitálna zrkadlovka, fotoaparát, tablet, softver, výpočtová technika, elektronická čítačka 
kníh

CPV: 38651600-9 - Digitálne fotoaparáty; 30213200-7 - Tabletový počítač; 30213100-6 - 
Prenosné počítače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Digitálna zrkadlovka  na vysokokvalitné fotografovanie určená ako cena do súťaže pre žiakov stredných škôl.

•
 

Tabletový počítač určený ako cena do súťaže pre žiakov stredných škôl.

•
 

Elektronická  čítačka kníh určená ako cena do súťaže pre žiakov stredných škôl.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Digitálna zrkadlovka EOS 700D alebo iný ekvivalent 
(orig. balenie) ks 3

Tabletový počítač iPad Wi-Fi 32 GB  alebo iný ekvivalent
(orig. balenie) ks 3

Elektronická čítačka kníh Amazon Kindle Paperrwhite 3 
2015 ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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1. DIGITÁLNA ZRKADLOVKA EOS 700D ALEBO INÝ 
EKVIVALENT (ORIG. BALENIE): 3 ks

objektív EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

rozlíšenie 18 Mpx

typ batérie akumulátor

závit na statív áno

hmotnosť 580g

šírka 133,1 mm

výška 99,8 mm

hĺbka 78,8 mm

vodotesný nie

veľkosť displeja 3 palce

citlivosť (ISO) 6400

min. clona 22

max. clona 38

vyváženie bielej vlastné režimy

dotykové ovládanie áno

histogram v reálnom čase áno

HDMI výstup áno

externý blesk áno

videosekvencia áno

rozlíšenie videa 640x480

full HD video áno

hybrid CMOS AF II snímač formátu APS-C áno

9-bodový AF systém áno

2. TABLETOVÝ POČÍTAČ iPad Wi-Fi 32 GB ALEBO 
INÝ EKVIVALENT (ORIG. BALENIE) 3 ks

Procesor Dvojjadrový Apple A7 s frekvenciou 1.4 GHz, M7 pohybový 
koprocesor

Displej
9.7" Retina multidotykový s LED podsvietením a technológiou IPS, 
Rozlíšenie: 2048 x 1536, Oleofóbna povrchová úprava odolná proti
znečisteniu špinavými rukami

Operačný Systém iOS 7

Pamäť 32GB

Veľkost RAM pamäte  1 GB 

Zadná kamera

5 MPx iSight,Automatické zaostrovanie,BSI senzor,Päťdielny 
objektív, Hybridný infračervený filter,Clona: F 2.4,Zaostrenie 
ťuknutím na video alebo statické zábery,HDR fotky, Nahrávanie 1 
080p HD videa

Predná kamera

1.2 Megapixlová FaceTime HD, Nahrávanie 720p HD videa, 
FaceTime videohovory cez Wi‑Fi, Rozpoznávanie tvárí, BSI 
senzor, Zaostrenie ťuknutím na video alebo statické 
zábery,Geotagging fotografií a videa

Komunikácia Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4GHz aj 5GHz) + MIMO, Bluetooth 4.0

Reproduktory Integrované

Frekvenčná odozva 20 Hz až 20 000 Hz

Batéria
Typ: nabíjateľná lítiumpolymérováKapacita: 32.4 W/hVýdrž počas 
surfovania na webe cez WiFi + sledovania videa + počúvania 
hudby: až 10 hodín

Farba Vesmírne šedá
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Príslušenstvo Kábel s konektormi USB a Lightning, Adaptér napájania USB 

3. ELEKTRONICKÁ ČÍTAČKA KNÍH AMAZON KINDLE 
PAPERWHITE 3 2015 3 ks

Displej podsvietený, dotykový, E-Ink,  6 " 

Rozlíšenie displeja  1448 x 1072 px 

Vnútorná pamäť  4096 MB 

Wi-Fi Áno

Hmotnosť  205 g 

Podpora PDF Áno

Príslušenstvo USB kábel

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Zmluvná cena v sebe zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia predmetu plnenia, balenie, prípadné poistenie prepravy a 
clo.

Dodávateľ zašle e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy obchodnú 
značku a typ ponúknutého tovaru, jeho technickú špecifikáciu a rozpis jednotkových cien s DPH aj bez DPH zaokrúhlených na 
2 desatinné miesta. Kontaktná osoba objednávateľa posúdi dokumenty predložené dodávateľom a najneskôr do 3 pracovných 
dní odo dňa ich doručenia oznámenia dodávateľovi (e-mailom), či predložené dokumenty preukazujú splnenie všetkých 
požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v zmluve.

Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktoré je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu 
zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletného tovaru, 
neprevziať takýto tovar.

Dodávateľ poskytne záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. V prípade reklamácie, náklady 
súvisiace s odoslaním tovaru, znáša dodávateľ.

Objednávateľ pripúšťa len ponuku spĺňajúcu všetky požiadavky technickej špecifikácie.

Pokiaľ objednávateľ preukáže, že predkladaný tovar nespĺňa požadované špecifikácie, bude sa toto považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii predmetu zákazky sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Objednávateľ požaduje dodanie nového, originálne zabaleného a nepoužitého tovaru.

Dodávateľ súčasne s dodávkou predmetu plnenia dodá návod na obsluhu v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.

Na predmet zmluvy bude vystavená faktúra (prílohou je dodací list). Fakturačné údaje budú poskytnuté dodávateľovi v 
spojitosti s miestom dodania.

Splatnosť faktúry 30 dní. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so 
zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po 
doručení opravenej, resp. doplnenej faktúry. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry 
objednávateľovi.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Nedodržanie technickej špecifikácie predmetu zákazky je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od 
zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

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..
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Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: K dolnej stanici 7282/20A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.06.2017 10:30:00 - 04.07.2017 11:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 9,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 633,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 160,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 16.06.2017 10:58:00

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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