Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
výzva č. IROP-P02-SC222-2016-13

KÚPNA ZMLUVA č. dcZA-2/2018 – časť 3.
uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

1.1.Kupujúci:

V zastúpení štatutárneho zástupcu:
IČO:
IČ DPH (DIČ):
Číslo účtu- IBAN:
Oprávnený rokovať vo veciach:
- zmluvných
- technických
Priamy odberateľ predmetu zmluvy

1.2.Predávajúci:
- obchodné meno
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaný v:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických
Kontaktné údaje:
- telefón
- fax
- email

Čl. I
Zmluvné strany
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
Mons. ThLic. Marek Hriadel – generálny vikár
420630443
2022594398
SK04 1100 0000 0029 2483 9104
Mons. ThLic. Marek Hriadel – generálny vikár
Roman Kupčík
Základná škola svätého Augustína,
Moyzesova 1
017 01 Považská Bystrica

MIVASOFT, spol. s r.o.,
Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti
Ing. Tibor Czibula, konateľ spoločnosti
M.R.Štefánika 14, 927 01 Šaľa
Spoločnosť s ručením obmedzeným
ORSR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 18335/T
36289906
SK2022159667
Československá obchodná banka, a.s.
SK97 7500 0000 0040 0337 7741
Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti

+421 317 801 911
+421 317 801 912
miro@mivasoft.sk

Zmluvné strany uzatvárajú obchodný vzťah na dodávku predmetu zmluvy Modernizácia technického
vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica pre projekt „Budovanie a zlepšenie
technického vybavenia Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici“
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1 V súlade so súťažnými podkladmi kapitola B. a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, sa
predávajúci zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre kupujúceho dodať nasledovný
tovar:
pol.
č.
časť 3

Názov položky

MJ

počet
MJ

Výrobné označenie položky

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
výzva č. IROP-P02-SC222-2016-13
Interaktívna tabuľa s
dataprojektorom
PC SET pre učiteľa (notebook +
aplikačný software)
Počítač pre školského knihovníka

sada

1

sada

1

sada

1

ks

5

ks

5

6

PC zostava/notebook pre
používateľov knižnice
Tablet pre používateľov školskej
knižnice
Knižnično-informačný systém

ks

1

7

Čítačka čiarových kódov

ks

1

8

Multifunkčné zariadenie (Kopírka,
skener, tlačiareň)
Dataprojektor

ks

1

Clavius - integrovaný knižničný systém
pre Windows
Honeywell MS5145 Eclipse, čierna
čítačka, USB, čierna
HP PageWide MFP 377dw Printer

ks

1

BenQ MX535

1
2
3
4
5

9

Interaktívna tabuľa TouchBoard Plus 78,
projektor Vivitek DX281ST
Lenovo V410z s procesorom Intel
i3-7100T + aplikačný software
Lenovo V410z s procesorom Intel i37100T
Lenovo V410z s procesorom Intel Celeron
G3930T
Lenovo Tab3 10 Plus

2.2 PREDMET ZÁKAZKY:
Predmet zákazky s opisom technických parametrov položiek, ktoré sú predmetom tejto zmluvy sú
uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2.3 Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace služby ako doprava na miesto určenia,
Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica, kompletizácia a
zaškolenie v nevyhnutnom rozsahu, dodávateľská dokumentácia, záručný servis.
2.4 Kupujúci sa zaväzuje dodaný a funkčný tovar protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu
podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.
2.5 Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar spĺňa technické a bezpečnostné normy platné v EU.
Čl. III
Lehota realizácie
3.1 Predávajúci sa zaväzuje :
a) Dodať tovar v termíne:
a1) začiatok dodávky : 2 dni po účinnosti zmluvy
a2) dokončenie dodávky- do 180 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy
b) Splniť zmluvný záväzok podľa čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním tovaru kupujúcemu
podľa čl. IX tejto zmluvy.
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania tovarov, uvedeným
v bode 3.1 písm. a2) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky,
plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci
právo na predĺženie termínu dodania tovarov a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov,
ktoré mu z toho vznikli.
Čl. IV
Cena
4.1 Cena za tovar s príslušenstvom je stanovená elektronickou aukciou .
4.2 Súčasťou zmluvy je ponuková cena predávajúceho za časti podľa čl. II. v súlade s výsledkom
elektronickej aukcie , ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy- príloha č. 2.
4.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy nasledovne:
cenová položka
Cena celkom za tovar bez DPH
DPH 20%
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Cena celkom za tovar s DPH

8 365,20

(slovom Osemtisíctristošesťdesiatpäť € a dvadsať centov)
4.4 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky tovaru, alebo záručného servisu bude
jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.
Čl. V
Platobné podmienky, fakturácie.
5.1 Platba za tovar bude fakturovaná po častiach na základe preberacieho protokolu kupujúcim,
v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy, množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade
s čl. II. a s čl. IV. zmluvy.
5.2 Každá vystavená faktúra bude predložená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať
minimálne tieto údaje:
a) označenie kupujúceho fakturačná adresa:
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
b) predávajúceho, adresa, sídlo, ( a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka IČO, DIČ, IČ DPH
zmluvných strán)
c) miesto dodania a názov tovarov,
d) číslo zmluvy,
e) číslo ITMS: NFP302021J664
f) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
g) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
h) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
i) vyznačenie ukončenia záručnej doby
j) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho
k) prílohou konečnej faktúry bude záverečný preberací protokol potvrdený kupujúcim
l) z faktúrou (ak je to relevantné) je predávajúci povinný doručiť podrobný rozpočet v elektronickej
forme ako súbor xls. Tento súbor môže byť doručený ako príloha emailu odoslaného na vopred
dohodnutú adresu, alebo na dátovom nosiči.
5.3 Zmluvné strany sa dohodli na dodávkach jednotlivých položiek v súlade s prílohou č. 3
Harmonogram dodávky a fakturácie. Poradie alebo rozsah môže byť na základe dohody zmluvných
strán pri realizácii spresnený. Podmienkou je dodať všetky položky predmetu zákazky v časti 3 v
lehote podľa bodu 3.1.odsek a), písm. a2).
5.4 Splatnosť faktúry vystavenej na úhradu predmetu zákazky je do 60 dní od jej doručenia kupujúcemu
v nadväznosti na predfinancovanie projektu a vybavenie administratívnych náležitostí.
5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátiť
predávajúcemu na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu
5.6 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí tovaru.
Čl. VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady
6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou a počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
6.2 Záruka začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov pre
všetky dodané tovary a komponenty. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva
kupujúceho na odstránenie vád, doručením reklamácie.
6.3 Ak predávajúci neodstráni vady v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť kupujúci na náklady
predávajúceho.
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6.4 Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prístup do priestorov, kde sa majú vady tovarov,
zistené počas záručnej doby, odstraňovať, poprípade dopraví tovar do miesta opravy po dohode s
predávajúcim.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne, ( za písomnú formu sa považuje listinná forma doručená
poštou alebo elektronická forma doručená faxom alebo emailom). Predávajúci je povinný na reklamáciu
reagovať do troch dní od doručenia reklamácie a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu
odstránenia vád. Odstránenie vád predávajúci vykoná na svoje vlastné náklady.
6.6 Záručný servis špecifikovaných položiek bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom
zariadenia a predávajúci garantuje servisnú pripravenosť 24 hod. denne v lehote podľa článku 6.2 od dňa
protokolárneho prevzatia tovaru kupujúcim.
Čl. VII
Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho
7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním tovarov na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy,
pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v mieste dodania predmetu zmluvy a protipožiarne
opatrenia v súlade s platnou legislatívou.
Čl. VIII
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy
8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:
a) vo výške 0,1% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenom
v bode 2.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa
bodu 3.1. písm. a) tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého dňa omeškania.
Prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.
b) Ak predávajúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia kupujúceho, zaplatí pokutu vo výške 30 %
z ceny nedodaného predmetu zmluvy. V takomto prípade, ak vznikne kupujúcemu
škoda, predávajúci je povinný túto škodu zaplatiť.
c) Ak predávajúci nezabezpečí úkony záručného servisu s podmienkami v článku VI., zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € bez DPH za každú nezrealizovanú nahlásenú reklamáciu.
d) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne
poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným
spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
8.2 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry si môže predávajúci účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
8.3 Keď kupujúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia predávajúceho, kupujúci uhradí predávajúcemu
náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli prípravou tovaru na dodanie..
8.4 Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený
dôvod, pre ktorý zmluvná strana požaduje sankciu alebo od zmluvy odstupuje.
Čl. IX
Dodávka, odovzdanie a prevzatie tovaru
9.1 Dodávka a odovzdanie predmetu zmluvy sa uskutoční v mieste Základná škola svätého
Augustína, Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica.
9.2 Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie dodaný tovar podľa prílohy č. 1.
9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia tovarov je úspešné vykonanie funkčnej skúšky. Ak sú uvedené
skúšky neúspešné z viny predávajúceho, budú tieto v plnom rozsahu opakované do odstránenia vád,
na jeho náklady.
9.4 Súčasťou dodávky tovarov sú atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení,
záručné listy tovarov, ako aj ďalšia možná dodávateľská dokumentácia. Bez týchto náležitostí
kupujúci tovar neprevezme.
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9.5 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je tovar kompletne a riadne odovzdaný a prevzatý a je
zabezpečený nepretržitý záručný servis špecifikovaných položiek.
Čl. X
Ostatné ustanovenia
10.1 Predávajúci bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a technické normy.
10.2 Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi kupujúceho, zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a ich rozhodnutiami
10.3 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy predávajúcim, zodpovednosť nebezpečia
škody prechádza na kupujúceho.
10.4 V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Všeobecné zmluvné podmienky, sa dodávateľ zaväzuje
strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle týchto VZP a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
10.5 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre kupujúceho a jeden pre
predávajúceho.
10.6 Kupujúci si vyhradzuje právo neuzavrieť tento obchodný vzťah v prípade že mu nebude udelený
súhlas na podpísanie zmluvy, alebo s ním nebude podpísaná zmluva o NFP.
10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle kupujúceho.

V Šali, dňa: 5.12.2018

V Žiline dňa: 7.5.2019

Predávajúci :
Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti

Kupujúci :
Mons. ThLic. Marek Hriadel – generálny vikár

.......................................................

........................................................
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príloha 1 ku KZ
Technický opis predmetu zákazky so zmluvnými cenami
časť 3
názov
Interaktívna tabuľa s
dataprojektorom

MJ
sada

počet
technický opis
MJ
1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom

Ovládanie perom alebo prstom pre min.
pomer strán
rozmery tabule max.
uhlopriečka pracovnej plochy min.
príslušenstvo:
4 interaktívne perá (s možnosťou magnetického
uchytenia na pravej strane tabule) s ukazovadlom
slovenská lokalizácia SW tabule
slovenská lokalizácia pomocníka
funkcia rozpoznávania rukopisu so Slovenskou
diakritikou
rozpoznávanie geometrických tvarov
Spolupráca s vizualizérom
Možnosť upraviť si ovládací panel softvéru presne
podľa vlastných špecifikácií, možnosť uložiť si
svoje nastavenia softvéru pod vlastné meno
montážna sada na stenu
konektivita
Rozlíšenie min.
Podpora OS
Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou
v rozsahu
technológia DLP, rozlíšenie XGA, maximálne
podporované rozlíšenie WUXGA
svietivosť min.
kontrastný pomer min
výdrž lampy min.
zabudovaný reproduktor
Vertikálna korekcia obrazu min
hmotnosť max.
hlučnosť max
Záručný servis musí vykonávať v mieste dodania
servisný technik certifikovaný výrobcom, plynule
komunikujúci v slovenskom jazyku.

PC SET pre učiteľa
(notebook + aplikačný
software)

sada

1

tech. parameter
xxxxxxxxxxxxxx

6 používateľov súčasne
4:3
1800x1400mm
2050 mm
xxxxxxxxxxxxxx
áno

áno
VGA, HDMI, S-Video, RS232, možnosť
bezdrôtového prenosu
32000x32000 bodov
Windows, Mac, Linux
550 - 1500 mm
áno
3200 ansi
15000:1
10000 hod.
áno
+/-40°
2,6 kg
28dB (ECO)
áno

Prevedenie

All in One (AiO)
Intel i3-7100T
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1 164,00 €

áno
áno
áno

áno

webkamera 720p zabudovaná v ráme obrazovky

Interaktívna tabuľa
TouchBoard Plus 78,
projektor Vivitek
DX281ST

áno
áno
áno

Požadovaný nástup na servisný zásah: najneskôr
do 18 hodín po nahlásení poruchy.
PC SET pre učiteľa (notebook + aplikačný
software)

procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon
min. 4850 bodov podľa hodnotenia PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/)
operačná pamäť RAM min.
možnosť rozšírenia operačnej pamäti RAM
HDD typu SSD min.
DVD-RW mechanika zabudovaná v tele AiO
obrazovka uhlopriečka min.
rozlíšenie min.
pozorovacie uhly min.
uhol vertikálneho náklonu obrazovky min.
podpora VESA 100mm

ponukový parameter

xxxxxxxxxxxxxx

8GB DDR4-2400
do 16GB
128GB
áno
21.5"
1920x1080 pixelov
176°/176°
od -5°do 65°
áno
áno

Lenovo V410z +
aplikačný software
622,00 €

názov

MJ

počet
MJ

technický opis
konektivita min. 4x port USB 2.0 + min. 2x USB
3.1, RJ45, HDMI, čítačka pamäťových kariet
komunikácia min. Gigabit ethernet, WiFi 802.11
ac, bluetooth 4.0
bezpečnosť min. vypínanie jednotlivych USB
portov v BIOS-e + USB smart ochrana (možnosť
vypnúť v BIOS-e všetky USB periférie, ako HDD,
USB kľúče okrem USB myši a USB klávesnice)

Počítač pre školského
knihovníka

sada

1

tech. parameter
áno

áno
áno

zdroj max. 90W s účinnosťou min. 88%
operačný systém MS Windows 10 Home, alebo
ekvivalentný v slovenskej lokalizácii
Minimálne príslušenstvo:
štandardná klávesnica s alfanumerickou aj
numerickou časťou a SK potlačou kláves
optická myš min. 2-tlačítková so skrolovacím
kolieskom
konektory kompatibilné s príslušnými konektormi
AiO
certifikát vyhlásenie o zhode od výrobcu AiO
Zostava PC s monitorom

áno
MS Windows 10 Home v
slovenskej lokalizácii
xxxxxxxxxxxxxx
áno

Prevedenie

All in One (AiO)
Intel Core i3-7100T

Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon
min. 2500 bodov podľa hodnotenia PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/)
Operačná pamäť RAM min.
Možnosť rozšírenia RAM
HDD min.
DVD-RW mechanika zabudovaná v tele AiO
Uhlopriečka obrazovky min.
Rozlíšenie min.
Pozorovacie uhly min.
Uhol vertikálneho náklonu min.
Podpora VESA 100mm
Webkamera 720p zabudovaná v ráme obrazovky
Konektivita :min. 4x port USB 2.0 + min. 2x USB
3.1, RJ45, HDMI, čítačka pamäťových kariet

ponukový parameter

áno
áno
áno
xxxxxxxxxxxxxx

Lenovo V410z

582,00 €

8GB DDR4-2400
na 16GB
500GB 7200rpm
áno
21,5"
1920x1080 pixelov
176°/176°
od -5°do 65°
áno
áno
áno

Komunikácia: min. Gigabit ethernet, WiFi 802.11 áno
ac, bluetooth 4.0
áno
Bezpečnosť: min. vypínanie jednotlivych USB
portov v BIOS-e + USB smart ochrana možnosť
vypnúť v BIOS-e všetky USB periférie, ako HDD,
USB kľúče okrem USB myši a USB klávesnice)
Zdroj max. 90W s účinnosťou min. 88%
Operačný systém MS Windows 10 Home, alebo
ekvivalentný v slovenskej lokalizácii
Príslušenstvo minimálne:
štandardná klávesnica s alfanumerickou aj
numerickou časťou a SK potlačou kláves
optická myš min. 2-tlačítková so skrolovacím
kolieskom
konektory kompatibilné s príslušnými konektormi
AiO

ks

5

áno
áno

PC pre užívateľov knižnice

vyhlásenie o zhode od
výrobcu AiO
xxxxxxxxxxxxxx

Prevedenie

All in One (AiO)

Certifikát:
PC zostava/notebook
pre používateľov
knižnice

áno
MS Windows 10 Home v
slovenskej lokalizácii
áno
áno
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Lenovo V410z

415,00 €

názov

ks

5

MJ

počet
MJ

technický opis

tech. parameter

ponukový parameter

Intel Celeron G3930T
Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon
min. 2500 bodov podľa hodnotenia PassMark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/)
Operačná pamäť RAM min.
Možnosť rozšírenia RAM
HDD min.
DVD-RW mechanika zabudovaná v tele AiO
Uhlopriečka obrazovky min.
Rozlíšenie min.
Pozorovacie uhly min.
Uhol vertikálneho náklonu min.
Podpora VESA 100mm
Webkamera 720p zabudovaná v ráme obrazovky
Konektivita :min. 4x port USB 2.0 + min. 2x USB
3.1, RJ45, HDMI, čítačka pamäťových kariet

4GB DDR4-2400
na 8GB
500GB 7200rpm
áno
21,5"
1920x1080 pixelov
176°/176°
od -5°do 65°
áno
áno
áno

Komunikácia: min. Gigabit ethernet, WiFi 802.11 áno
ac, bluetooth 4.0
áno
Bezpečnosť: min. vypínanie jednotlivych USB
portov v BIOS-e + USB smart ochrana možnosť
vypnúť v BIOS-e všetky USB periférie, ako HDD,
USB kľúče okrem USB myši a USB klávesnice)
Zdroj max. 90W s účinnosťou min. 88%
Operačný systém MS Windows 10 Home, alebo
ekvivalentný v slovenskej lokalizácii
Príslušenstvo minimálne:
štandardná klávesnica s alfanumerickou aj
numerickou časťou a SK potlačou kláves
optická myš min. 2-tlačítková so skrolovacím
kolieskom
konektory kompatibilné s príslušnými konektormi
AiO

ks

5

Tablet

Multidotykový displej min.
IPS displey
Rozlíšenie min.
Pamäť RAM min.
Vnútorné úložisko min.
Možnosť rozšíriť o micro SD kartu s kapacitou
min.
Batéria s kapacitou min. 7000 mAh, výdrž min. 13
hod.
Komunikácia: WiFi 802.11 ac/b/g/n, bluetooth
4.0, GPS
Kamera: predná min. 5MP, zadná min. 8MP
Senzory: G-senzor
Konektivita: 3.5mm audio jack, microUSB
Hmotnosť max.
Stereo reproduktory na prednej strane tabletu
OS Android vo verzii min.
Knižnično-informačný
systém

ks

áno
áno
vyhlásenie o zhode od
výrobcu AiO
xxxxxxxxxxxxxx

Certifikát:
Tablet pre používateľov
školskej knižnice

áno
MS Windows 10 Home v
slovenskej lokalizácii
áno
áno

1

10.1"
áno
1280x800 bodov
1GB LPDDR3
16GB
do 128GB

áno
áno
áno
áno
510g
áno
6, alebo ekvivalentný
xxxxxxxxxxxxxx

Knižničný softvér

ks

1

Čítačka čiarových kódov
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165,00 €

áno

Knižničný SW pre obsluhu, evidenciu a
áno
vyhodnocovanie zápožičiek a prácu knihovníka.
Evidencia a editácia údajov o knihách, o
používateľoch, o zápožičkách, vytváranie štatistík
azostáv.
Čítačka čiarových
kódov

Lenovo Tab3 10 Plus

xxxxxxxxxxxxxx

Clavius - integrovaný
knižničný systém pre
Windows

832,00 €

Honeywell MS5145
Eclipse, čierna čítačka,
USB, čierna

ks
názov

Multifunkčné zariadenie
(Kopírka, skener,
tlačiareň)

Dataprojektor

MJ

ks

ks

1
počet
MJ

1

1

technický opis

tech. parameter

Ručný laserový snímač čirových kódov so šírkou
záberu min. 49mm pri hlave snímača, rýchlosťou
snímania min. 72 skenov/sek. a programovateľný
pomocou kódov alebo sériovým rozhraním s
programom MetrSet.

áno

Atramentová tlačiareň multifunkčná
(tlačiareň/skener/kopírka/fax)

xxxxxxxxxxxxxx

Formát
Rýchlosť tlače čb/farebne min.
Maximálne rozlíšenie tlače min.
Automatický obojstranný podávač
Obojstranná tlač
Dotykový LCD displej
Konektivita: USB, RJ45, WiFi
Videoprojektor s podporou 3D zobrazovania
Technológia
Natívne rozlíšenie min.
Maximálne podporované rozlíšenie
Svetelný výkon min.
Kontrast min.
Konektivita: min. HDMI, S-Video, D-Sub, USB,
RS232
Reproduktor min.

A4
30/25 str./min.
2400 x 1200 dpi
áno
áno
áno
áno
xxxxxxxxxxxxxx
DLP
XGA (1024x768)
WUXGA 1920×1200
3300 ANSI lm
15 000:1
áno
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ponukový parameter

82,00 €

2W

HP PageWide MFP
377dw Printer
332,00 €

BenQ MX535
457,00 €

ETHICS / Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

Všetky ponuky IKT zariadenia a materiál časť 3
Na tejto stránke je zobrazený stav e-aukcie pre najnižšiu cenu. Pomocou príkazu "Ukáž trend" sa zobrazí graficky vývoj
ponúknutých cien jednotlivých uchádzačov v čase. V prípade otvoreného typu e-aukcie sú priebežne prístupné linky na
zobrazenie detailov ponúk. Detaily sa aktualizujú priebežne. V prípade obalkového typu e-aukcie sa detaily aktualizujú vždy
až po ukončení príslušnej etapy.

Kliknutím na meno uchádzača sa zobrazia detaily jeho poslednej ponuky. Kliknutím na posledne ponúknutú cenu sa zobrazia
detaily o jednotlivých ponúknutých cenách uchádzača v časovej postupnosti.

Stav e-aukcie
Stav

Ukončená

Správy
TYP

ČAS

TEXT SPRÁVY

Žiadna komunikácia

Ponuky
CELKOVÁ CENA ZA VŠETKY
POLOŽKY ČASTI 3
ID

NÁZOV

UCHÁDZAČA ORGANIZÁCIE

ROZHODNUTIE

POSLEDNÁ/KONEČNÁ

V € BEZ DPH

PONUKA

1,0000 €
JEDNOTKOVÁ
CENA

1

MIVASOFT, spol. s r.o.

Úspešný

6 971,0000 EUR

6 971,0000

CENA
6 971,0000 EUR

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina
výzva č. IROP-P02-SC222-2016-13

Príloha č. 3 – Harmonogram dodávky a fakturácie
Termín dodávky sa stanovuje dohodou zmluvných strán do 180 kalendárnych dní po účinnosti zmluvy.
Presné poradie a rozsah dodávok bude upresnený podľa potrieb kupujúceho na základe dohody
zmluvných strán počas realizácie zmluvy
V prípade, že predávajúci nemôže svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom
okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho zmluvné strany sa dohodnú na primeranom predĺžení
termínu dodania tovarov.
V Šali, dňa: 5.12.2018

V Žiline dňa: 7.5.2019

Predávajúci :
Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti

Kupujúci :
Mons. ThLic. Marek Hriadel – generálny vikár

.......................................................

........................................................

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

