KÚ PN A ZMLUVA č.: 3/2019

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,

ČI. I.
Zmluvné strany
1.1. Kupujúci

Obec Závod

Sídlo:
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod
Právna forma:
Právnická osoba
Zriadená:
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Štatutárny zástupca:
Ing. Peter Vrablec
IČO:
00310158
DIČ:
2020380131
IČ DPH:
nie je plátcom DPH
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Zástupca oprávnený jednať vo Elena Maxianová
veciach technických
Telefón:
0347799254
(ďalej len „kupujúci")

1.2. Predávajúci:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo
veciach technických:
Telefón:

Škola.sk, s.r.o.

Odborárska 21, 831 02 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
OR Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vložka č. 110271
Ivan Šlesarik, konateľ
50293893
2120289468
SK2120289468
Československá obchodná banka, a. s.
SK42 7500 0000 0040 2323 5601
Mária Hagarová
+421 918 632 016

( ďalej len „predávajúci")

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany")

Čl. II.
Úvodné ustanovenia
Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou v zmysle§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO") na
predmet zákazky Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ
Závod- IKT vybavenie.

Čl. III.
Predmet zmluvy
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a nainštalovať kupujúcemu
IKT vybavenie do miesta dodania uvedeného v Čl. VII ods. 7 .1
Predmet kúpy je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 1. ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
Predmet kúpy musí spÍňať technické požiadavky, uvedené v prílohe č. 1 a v
súťažných
podkladoch, musí vyhovovať technickým normám a právnym
predpisom, platným na území SR, a musí mať zabezpečený servis na území SR.
Predávajúci vyhlasuje, že náhradné diely k dodanému zariadeniu sú plne dostupné a
zabezpečené.
Súčasťou dodávky je:
a) odovzdanie dokladov ( v slovenskom jazyku), ktoré sa na tovar vzťahujú a to
najmä: technická dokumentácia, návod na obsluhu, záručný list, doklad o
certifikácii, platný na území SR atď.
b) inštalácia zariadenia v mieste určenom kupujúcim
c) zaškolenie potrebného počtu zamestnancov kupujúceho na obsluhu dodaného
zariadenia.
Kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. V. tejto
Zmluvy
Predmet zmluvy, ktorý je uvedený v tejto kúpnej zmluve Čl. III. bod 3.2 bude
financovaný prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom
období 2014 -2020 z Operačného programu: IROP-PO2-SC222-2016-13 a z
vlastných zdrojov kupujúceho.
Čl. IV.

Čas plnenia
4.1.
4.2.

4.3.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu v lehote najneskôr do 1 O
mesiacov od uzatvorenia zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje vykonať inštaláciu predmetu kúpy na mieste určenom
kupujúcim najneskôr do 5 pracovných dní od dodania predmetu zmluvy v čase od
8:00 do 15:00 hod.
Predávajúci sa zaväzuje vykonať zaškolenie zamestnancov kupujúceho v termíne
podľa obojstrannej dohody.
Čl.

v.

Cena plnenia
5.1

Zmluvná kúpna cena sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a
záväzná až do úplného a riadneho dodania predmetu zákazky.
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH
18 678,50 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH
3 735,70 .eur

5.1.3.celková zmluvná cena vrátane PH:
22 414,20 eur
(slovom.Dvadsaťdvatisíc štyristoštrnásť Eur a dvadsať eurocentov)

5.2
5.3.

5.4

Kúpna cena je stanovená najma na základe celkovej cenovej ponuky
predávajúceho podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer.
Dohodnutá kúpna cena zahrň uje dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy do
miesta plnenia zmluvy, náklady za inštaláciu a zaškolenie, a všetky ostatné
náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v súvislosti s dodaním predmetu kúpy v
požadovanej kvalite ( colné poplatky, balné, poistenie dodávky do miesta plnenia,
certifikačný poplatok).
Dohodnutú kúpnu cenu je možné zmeniť iba v prípade zmeny colných resp.
daňových predpisov v čase od uzavretia zmluvy do dodania predmetu zmluvy v
súlade s touto zmluvou a prípadnou zmenou uvedených právnych predpisov.
Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1.
6.2

6.3

6.4

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry vyhotovenej
predávajúcim po podpísaní preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami.
Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá 60 dní odo dňa doručenia
faktúry kupujúcemu, z dôvodu hradenia ceny za kúpu na základe zmluvy o
poskytnutí NFP. Faktúra/y budú uhradené predávajúcemu bezodkladne po
pripísaní finančných prostriedkov NFP na účet kupujúceho. V prípade neuhradenia
faktúr/y v lehote splatnosti z dôvodu nepripísania finančných prostriedkov NFP
na bankový účet
kupujúceho nie je predávajúci
oprávnený
prerušiť
zostávajúcu dodávku tovaru. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o
lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam.
Faktúra/y aj so všetkými prílohami budú predávajúcim predložené kupujúcemu
v originálnych vyhotoveniach v počte 4 ks. Neoddeliteľnou prílohou k vystavenej
faktúre je elektronická a tlačená verzia súpisu skutočne dodaného tovaru v rozsahu
dodacieho listu a neoddeliteľnou prílohou je aj CD nosič.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované prílohy
podľa bodov 6.1 a 6.3 tejto zmluvy. Zároveň predávajúci je povinný uvádzať na
faktúre
pre spresnenie identifikácie realizovanej
platby
zo
štruktúrovaných fondov
údaj kód projektu v ITMS2014+ : 302021Kl 13, názov
projektu Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod.
Čl. VII.
Miesto plnenia, spôsob prevzatia, skúšobná prevádzka a prechod vlastníctva

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy a súvisiacu dokumentáciu do sídla
kupujúceho a inštalovať ho v budove ZŠ s MŠ Závod, Sokolská 81, 908 72 Závod.
Po dodaní predmetu zmluvy do miesta určenia, podpíše kupujúci dodací list,
ktorý
bude obsahovať rozsah dodaného plnenia ( počet dodaných zariadení,
sprievodné
doklady), predávajúci vykoná aj inštaláciu zariadenia v dohodnutom mieste a
zaškolenie
zamestnancov.
Skúšobná prevádzka inštalovaného zariadenia trvá 10 dní, lehota skúšobnej
prevádzky
začína plynúť prvým dňom, nasledujúcim po ukončení inštalácie.
Predávajúci je povinný odstrániť zistené chyby pred podpísaním preberacieho
protokolu.
Po zaškolení zamestnancov kupujúceho, inštalovaní predmetu zmluvy na mieste
určenom kupujúcim a ukončení skúšobnej prevádzky bude podpísaný preberací
protokol.
Podpísaním preberacieho protokolu sa považuje predmet zmluvy za splnený.

7. 7.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom
uhr adenia celkovej ceny tovaru, vrátane DPH.
Čl. VIII.
Záruka

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Predávajúci poskytuje na dodané zariadenia záruku v trvaní 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po podpísaní preberacieho
protokolu.
Predávajúci poskytnutím záruky sa zaväzuje, že dodaný predmet zmluvy bude
spôsobilý na určený účel a že si zachová dohodnuté vlastnosti po dobu trvania
záruky.
Predávajúci sa zaväzuje po dobu záruky poskytnúť bezplatné odstránenie porúch
a závad vykonaním všetkých potrebných servisných úkonov, bezplatnej výmeny alebo
opravy chybných dielov v lehote 2 dni od ich písomného nahlásenia
predávajúcemu, najneskôr do 45 dní v závislosti od druhu chyby. V prípade
opakovaného výskytu tej istej poruchy, ktorá znemožňuje riadne využitie
predmetu
kúpy, kupujúci má právo požadovať počas záručnej doby výmenu
za novú vec. Týmto nie sú dotknuté nároky kupujúceho z chýb tovaru, vyplývajúce
z Obchodného zákonníka.
Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným poškodením,
neodborným
zaobchádzaním, vandalizmom, alebo krádežou alebo nepredvídateľnými
skutočnosťami ( živelné pohromy). Za nepredvídateľnú skutočnosť sa nepovažujú
chyby spôsobené nekvalitou dodaného predmetu zmluvy.
Po uplynutí dohodnutej záručnej doby, predávajúci sa zaväzuje poskytovať
pozáručný
servis. Podmienky, čas a odmena za poskytovanie pozáručného
servisu budú dohodnuté osobitnou zmluvou.
Čl.IX.
Sankcie

9.1

9.2

V prípade, že predávajúci nedodrží zmluvný termín plnenia dodávky, uhradí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny predmetu zmluvy za každý deň
omeškania.
V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou faktúry za predmet zmluvy,
uhradí úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1

10.2

Kupujúcemu bol na predmet zmluvy poskytnutý nenávratný finančný
príspevok
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ( ďalej len „NFP") a to pre
projekt
s názvom Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod (Kód
projektu v
ITMS2014+ : 302021Kl 13 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok Kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP) 2014 - 2020,
Kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s
Predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Kupujúcim a
Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako poskytovateľa NFP
neumoznuju financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov,
služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

10.3

10.4
10.5

10.6

Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim bez
akýchkoľvek
sank cií aj v prípade, že zo strany Riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, resp. zo
strany
iného
orgánu kontroly a/alebo auditu EŠIF (Európskych štrukturálnych
a investičných
fondov) príde k zrušeniu realizovaného verejného obstarávania, ktorého výsledkom
bol podpis tejto zmluvy s úspešným uchádzačom.
Kupujúci a Predávajúci spoločne deklarujú, že pri výbere Predávajúceho bolo
dodržané pravidlo zákazu konfliktu záujmov.
Predávajúci je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o všetkých
skutočnostiach relevantných pre úspešné plnenie predmetu zmluvy a realizáciu
tovaru a to najmä, ale nielen v nasledovných prípadoch:
• zmena vlastníckych vzťahov Predávajúceho;
• postúpenie pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu tretej osobe v súlade s§
524 až§ 530 Občianskeho zákonníka;
• úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku
Predávajúceho voči Kupujúcemu v súlade s§ 151a až§ 151me Občianskeho
zákonníka;
• úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia (napr. exekučný príkaz,
vykonateľné rozhodnutie) voči Predávajúcemu v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov SR;
Predávajúci je taktiež povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o tom, že:
• voči nemu je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze

alebo v reštrukturalizácii;
• jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista/i, osoba splnomocnená
zastupovať predávajúceho boli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych Spoločenstiev, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
• Predávajúci ako právnická osoba má právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu
prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom
obstarávaní podľa osobitného predpisu.
Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

11.1

11.2

11.3
11.4
11.5

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byt' menené, dopÍňané, resp. zrušené iba
písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy si
ponecháva Kupujúci a dva rovnopisy Predávajúci.
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od
zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

11.6 Predávajúci sa zaväzuje strpieť počas piatich rokov od účinnosti tejto zmluvy výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami a to kedykoľvek počas
trvania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku
č.
IROP-Z302021Kl 13-222-13, kód Výzvy:
IROP-PO2-SC222-2016-l 3,
ktorú
uzavrel
Kupujúci ako prijímateľ s poskytovateľom Ministerstvom
poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, v zastúpení Bratislavským
samosprávnym krajom, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava a to zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov
SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov

Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných
podmienok pre také
zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku
potrebnú súčinnosť.
11.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1.
11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto
zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.
Príloha č. 1 - Nacenený výkaz výmer
V Bratislave dňl0)1ÁJJ019

Za predávajúceho:
Ivan Šlesarik
konateľ
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Za kupujuce ~:
Ing. Peter Vrablec
starosta obce
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Min. pobdovan.í špecifikácia - Interaktívna tabuľa s e1ektroma1netlckou technoló&lou s vysokou presnosťou a citlivosťou na dotyk, pomerstrán4:3,
rozmer aktívnej plochy m!n.1600x 1207 mm (uhlopriečka 79"), hmotnosť mu. 23 k&. Po oboch stranách tabule tlačldlá prejednod1JChé spušťanle
základných funkcii (2x18), na ráme tabule nabíjacia stanica pre 2 nabijateľné Interaktívne perá. Obe interaktívne perá sú pro1ramovateľné. Podpora
práce 2 ulív1teľov s~sne. Mofnosť pripojiť pomocou dodávaného USB kábla alebo pomocou bezdrôtového adaptéra (voliteľné prislušenstVo).
Oriain.ílny anotac!rty softvér v slovenskom jaryku a vizuálna knifnica, ktorá obsahuje stovky výukových interaktívnych 30 modelov. Softvér umofňuje
rozpoznávanie rukopisu v Slovenskom jazyku aj s diakritikou a Je plne lntqrovaný s prostredim MS OFFICE (podpon.i/e priame vkladanie poznámok do
Wordu, Excelu, PowerPointu s ukladaním vo formátoch MS Office). Min. špecifikácia pre dataprojektor - s DLP tech~lóalou s podporou 30, natívne
rozlíšeníeXGA (1024x768), svetelrt','V'fkon min. 3000 ANSI lumenov, kontrast mln.15 000:1, Throw ratio max. 0,656, konektivlta min. 2x VGA-In (lSpín
0-Sub), lx HOMI, lx S-Video, lx Composite Video, lx Audio-In (Mínl-Jack), lx VGA-Out (lSpin 0-Sub), lx Audio-Out (Minl-Jack), lx RS-232 a lx USB
mlnlB, hlučnosť max. 35 dB. S~asťou dodávky má byť n,b tenrt',' teleskopický drfiak projektora.

64 5,00

Procesor min. CPU benchm1rk 6500 (PusMark), RAM 8GB, HOD 256GB 550, optická mechanika SuperMultí OVO RW, čitačka SO kariet, samostatná
araf. karta s mín. 2GB RAM, Ethernet LAN 10/100, WiFl802.llac, Bluetooth 4.2 (Mlraast kompatibilné), koMktivita min.: 2xUSB 3.0, lxUSB2.0, HOMI,
audio 3,5mm Jack, RJ-45, íntqrovaná web kamera Wlde Vislon HO s duálnym di&itálnym mikrofónom, OS: WLNOOWS 10; antirefl•xrtV displej SVA min.
15,6", WLEO, rozlíšenie min. 1920x1080 Aplikačný softvfr: vizuálna kni!nica obsahujúca výukové interaktÍVM 30 modely vrátaM popisu Jfll~tlivých
časti, zvýraznenia, otáčania a pribhlenia ľubovoľnej časti modelu s mofnosť ou priameho prepojenia s Microsoft Office. Dostupné knltnlce: Cud5ké telo,
Blol61ra rastlín, Blolóala zvierat, Chémia, Fyzika, Geot611ia, Paleontol61la, Geom.tria

1 333,00

Mlnlmálna špecifikácia - lnter1ktívnv projektor s ovt.idanfm dvoma Interaktívnym! perami, s podporou 30 zobrazovania, tKhnolóala DLP s natívnym
rozlišením mín. WXGA (1280x800), svetelným výkonom min. 3300 ANSI lumenov a kontrastom mln.10000:1. Hodnota Throw ratio max. 0,35:l,
vertikálna korekcia Uchobetníltového skreslenia min. +/-40", offset 120%. Zabudované reproduktory min. 2x10W, konektlvita mín. HOMI, VGA-In, VGA
Out, RJ45, RS-232 a Audio-In (MinlJack). lnteraktlvlta zabezpebná 2 interaktívnymi perami, ktoré sú súčasťou projektora. Pofadujesa d1n.ika mín. S
rokov na projektor a 3 roky (m11t. 2000 hod.) na lampu. Mín. špecifikácia na tabuľu - Biela, keramická maan.tlcká ubula s matrt','m difúznym povrchom
zaručuJúcim znílený stupeň odruu svetla lampy projektora (O mu. 1,2). Rim - hlínik so zaobleným! plastovým! spojka ml v rohoch. Rozmer tabule
Mlnlmáln1 lpecífik.íci1 - sada softvérov k Interaktívnemu projektu pozostávajúca z 2 proaramov pre vyN.iranie a zdieľanie lnteraktivnych prezenticií s
dat.ibázou animácií a obrázkov vo vyso kom rozlíšení. Zdieľanie lnter1ktívnych prezentácii Je ok1mlité a na strane !ia kov sí nevyladuje fnltal.iclu
lladneho dodatočnfho softvéru. Adaptér na pripojenie tabletu, lntelíaentného teleľónu I PC k projektoru, podpora Full HD, samostatné napijanle cez
USB, pripija sa cez HOMI vstup. Montálna sada určená k Inhalácií ínter1ktivneho projektor1 s 1daptérom a projekc!nej tabule pevne na stenu.

1
Obstaran„ IKT vybave nte

58

59

interaktivny projektor+ projekčná tabuľa
1 + interaktívne pero

Softvér k interaktivnemu projektoru
adaptéra pre bezdrOto'ly prenos
obrazu a montážnej sady

022 Samostatné

hnuteľné
veci a súbory hnuteľnYch

1

ved

022 Samostatné

hnuteľné
veci a súbory hnuteľny<:h

1 vrétane

1

veci
022 Samostatné

60

hnuteľné
veci a súbory hnuteľny<:h

1

022 Samostatné
61

hnuteľné
veci a súbory hnuteľny<:h

1 Noteboo k/tablet (vrátane základného

1

veci

,rfsluienstve - m\/11

1

1 ,OOO

.

1

1,000 1 215,00 1

215,00

1

1,000

886 ,00

••
••

1

veci

Učiteľskv notebook

.

1 1 333,00 1

1 886,00 1

Notebook/tablet displej 10,1-, 1280x800 , 4GB RAM, 128GB 550, WiFI, Bluetooth, USB 3.0, os WIN 10

1 17,000 1 473,00 1

8 041,00

022 Samostatné
62

hnuteľné
veci a súbory hnuteľnych

1 Zézemle pre učiteľov (2ks notebook +
lmuttifunkčná llačiarel"i)

1

ks

1,000

1 1 461,00 1

1461,00

Zázemie pre učiteľov (2ks notebook+ multifunkční tlačíareň) - Notebook 15,6- matný displej, rozlíšenie 1920x1080p, RAM 4GB, úlotný priestor 128GB
SSO, DVD RW mechanika, OS, WIN min.10, W!Fl, Blu.tooth Tlačiareň s multífunkciou: technol61ia tlače atramentov.i, formátA4, tla<!, kopírka, skener,

1

ks

1,000

1 1 454,50 1

1 454,50

Mlnímálna špecifikicla - 30 tlačiareň, softvifr, 30 tlačlarer'i, tlačoví plocha 200x 200x 200mm, celkový modelovaci priestor 8000c m3, hrúbka vrstNy
0.05mm, tryska 0.4mm, tlačoV'f materiál: struna 1.75mm ABS, PLA, Petty, laywood, laybrlck; Technol611ía tlac!e FOM; LCO displej, USB 2.0

1

ks

1

1,000

1 1 290,00 1

1 290,00

1

ks

1

1,000

1 2 149,00 1

2149,00

veci

l.AN...a.l raTW1~1

022

Samostatné hnuteľné
veci a súbory hnuteľnYch

63

1

64

lškolskýserver, kabeláž, resp. wffi,
lsoftvér
1 ~perečnY systém, kancelársky balik
(textovy e tabuľko'ly editor, program na
tvorbu prezentácii). ďalAJ e-learning
!Q___ftvér

3D llačlarel"i

veci

softvér

022

68

I

Samostatné hnuteľné
veci a súbory hnuternych
veci

Min. lpecífikácia - školský server, kabel.il, softvér- Operačrty systém WIN SERVER pre školský server

022 Samostatné

hnuteľné
veci a súbory hnuteľnYch

veci

L0. MÁJ 2019
V

Bratisla\'c

h•an Šlcsa~
konateľ

VZávodc,dňa

dňa ...

Za prcdá\'ajllccl

Notebook s min. procesorom min. CPU benchmark 6500(PassM.irk), 8GB RAM, 15,6- Full HD dotykový displej, 500G B HDD, samostat~u 1rafickou
kartou s min. 2GB RAM , 2xUSB 3.0, lxHOMI, c!itafka SO kariet, WiFI 802.lla/b/,/n/ac, Bluetooth

rŕT.

2-0?'7

7upujúccho:
log.

l

~7 d5.

Min. lpedfikácía - Operac!ný systém prelkolský server s licenclam1 pre 17 sta nie (učiteľský PC+ 16 llackych staníc), Balľk MS Office 2016 prelkoly pre 17
staníc (učiteľský PC+ 16 tlackychstanic), e-learnlna softvifr mozaBOOK Classroom s licenciou na min. S rokov. Zaškolenie k dodanifmu SW mozaBook
Classroom v slovenskom Jazyku oficiálne certifikovaným lektorom od Jeho výrobcu

Peter

Vrnbloc

~

starosta obce

~

/
~
~
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