Kúpna zmluva č. Z202028782_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:

OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.

Sídlo:

Družstevná 40, 08006 Prešov, Slovenská republika

IČO:

31726607

DIČ:

2020524165

IČ DPH:

SK2020524165

Bankové spojenie:

IBAN: SK8275000000000383215403

Telefón:

051 7734332

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Projektor

Kľúčové slová:

datavideoprojektor, dataprojektor, videoprojektor

CPV:

38652120-7 - Videoprojektory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Projektor

Funkcia
Projekcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Projektor Optoma HD31UST alebo ekvivalent

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Technológia

DLP

Možnosť maximálne rozlíšenia displeja

FULL HD 1920 x 1080 px

Svietivosť (minimálne)

3 400 ANSI (lumenov)

Dynamický kontrast (minimálne)

28 000:1

Reproduktor (minimálne)

1 x vstavaný, 16 W

Doplnková výbava

diaľkové ovládanie

Konektory, pripojiteľnosť (minimum)

2 x HDMI, 2 x USB, 2 x konektor VGA, 2 x audiojack vstp/výstup

Šírka x výška x hĺbka projektora (maximálne)

38,3 x 11,2 x 34,3 cm

Hmotnosť projektora (maximálne)

3,9 kg

Projekčná vzdialenosť min. - max.

0,46 - 0,56 m

Uhlopriečka obrazu min. - max.

203 - 254 cm
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Minimum

Maximum

Presne
1

Ďalšie parametre

Korekcia lichobežnikového skreslenia horizontálna aj vertikálna
minimálne + - 4°

Technológia MHL

áno

Podpora 3D obsahu

áno

Funkcia automatického vypnutia

áno

Umiestnenie projektora

na stôl

Hlučnosť (maximálne)

28 dB

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto dodania.
Miesto dodania tovarov je v meste Bratislava.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Dodacia lehota na dodanie tovaru nesmie prekročiť 4 pracovné dní od uzavretia zmluvy vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ je povinný objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy, predložiť podrobný rozpis cien (€ bez DPH, €
s DPH) na tovar s presnou špecifikáciou ponúkaného tovaru.
Požaduje sa, aby tovar bol dodaný objednávateľovi v pracovné dni v dobe od 08:30 hod do 15:00 hod.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
Objednávateľ je oprávnený pri dodaní skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.
V prípade nedodania predmetného tovaru v lehote stanovenej v kúpnej zmluve má objednávateľ nárok na odstúpenie od
zmluvy.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tomto opisnom formulári.
Návod na použite v slovenskom alebo českom jazyku musí byť súčasťou balenia.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava V

Obec:

Bratislava - mestská časť Petržalka

Ulica:

Muchovo námestie 12

Čas / lehota plnenia zmluvy:
13.11.2020 12:00:00 - 19.11.2020 12:00:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 895,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 074,00 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.

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 11.11.2020 12:30:01
Objednávateľ:
METRO Bratislava a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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