
Obec Poproč
y.

Obecnv úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoDroČ

č. záznamu: 346/2020

Zápis v spise
Vsúladesust. §5.aods.5zák.č.211/2000Z.zo slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení neskorších predpisov som
na webovom sídle obce Poproč:

r_

KUPNA ZMLUVA, č. záznamu: 346/2020
uzavretú: 16.07.2020

zverejnenú: 16.07.2020
účinnú nasledujúci deň po splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
a) doručenie oznámerúa o nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku
a o odsúhlasení dokumentácie z verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov
zo strany poskytovateľa fínmičných prostriedkov Predávajúcemu;
b) zverejnením Zmluvy na webovom sídle Kupujúceho

zmluvné strany:

1.) Obec Poproč
v

Skolská2

044 24 Poproč
Zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starosta obce

2.) SESÍO s. r. o.
Pestovateľská 2

821 04 Bratislava

Zastúpená konateľom, Ing. Stanislavom Chlepkom

v v

Predmet zmluvy: dodanie tovaru - IKT - ZŠsMŠ Poproč

VPoproči, 16.07.2020

Jana Juríková
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KUPNA ZMLUVA

uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
(ďa-lej len "Zmluva"

1. Zmluvné strany

1.1 Kupujúci: Obec Poproa

Sídlo: Školská 2, 04424 Poproä
Štatutárny orgán: Ing. Iveta Komorová Hiľovskä, starosta obce
IČO: 00324639

DIČ: 2020746189

IČ DPH:

Bankové spoj enie: > < .V . * >

Čislo úctu IBAN: .

Ďalej len Kupujúci

1.2 Predávajúci: SINO s. r, o.

Sídlo: Pestovatelská 2, 821 04 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Chlepko, konateľ
IČO: 47020946

DIČ: 2023700833

IČ DPH: SK2023700833

Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa/ a.s.
Čislo úätu IBAN: SK26 0900 0000 0050 4108 3618

Ďalej len Predávajúci



MINISTEUTVO EURÓPSKAÚNIA
PÔ*>HO$PODAkS7VA EURÚPSKYFQND

. <
AROZVOjAVlCTtKA REGIONALNEHO ROZVOJA

inlaflHMh^t^flŕ **v UOViNSKCf UPU8LIKY
ovťtfp"yi

H -Siť

2. Predmet kúpnej zmluvy

2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na neho

vlastnícke právo k tomuto Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar kúpnu
cenu podla tejto Zmluvy.

2.2 Tovarom pre účely tejto Zmluvy sú "IKT", podrobne špecifíkované v Špecifikácii
predmetu zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy (ďaiej len "Tovar").

2.3 Dodanie Tovaru zahrna jeho dodanie do miesta plnenia, jeho inštaláciu,
odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie osôb poverených Kupujúcim,
predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: preberaci
protokol a instalaéný protokol.

2.4 Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom Tovaru a je oprávnený s ním nakladať

za účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy.

3. Dodacie podmienky

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať nový^ d-oposial nepouzitý Tovar Kupujúcemu do 3

mssiacov od nadobudnutia úôinnosti tajto zmluvy. Konkrétny temín dodania

oznámi Predávajúci kupujúcemu najmenej dva pracovné dni vopred a to pisomne
prostredníctvom e-mailu.

3.2 Miestom dodania Tovaru sú prevádzkové priestory Kupujúceho nachádzajúce sa na
^

adrese: Základná škola s materekou školou Poproc, Skolská 3, 04424 Poproô,

Slovenská republika. (ďalej len ,/miesto dodania"),
3.3 Predávajúci je povinný Tovar riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky v lehote

na jeho dodanie uvedenej v bode 3.1.

3.4 Dodanie Tovaru do miesta dodania potvrdzuje Kupujúci pisomne a to podpisanim

preberacieho protokolu. V Preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo,

vyhotovenie a kompletnosť dodaného Tovaru podľa prílohy c. 1 tejto zmluvy.

3.5 Kupujúci je povinný pri dodávke Tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie

a bezodkladne reklamovať pripadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu Tovaru.

3.6 Zistenie vád je Kupujúci povinný oznámiť pisorane formou Reklamacného protolcolu.

3.7 Dodaný Tovar musi splňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové
vlastnosti uvedené v špecifikácii/ ktorá tvorí prílohu c. 1 tejto ZnĽLuvy.

Kupujúci je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade

dodävky iného Tovaru, ako toho ktorý je uvedený v prilohe ä. 1 tejto Zmluvy
hŕ

tento Tovar neprevziať. Špecifikácia Tovaru v prilohe ô. 1 tejto zmluvy musi

byť zhodnä s tovarom oceneným v ponuke predloženej Predávajúcim vo verejnom
obstarávaní.

3 8 O inštalácii a uvedení Tovaru do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné

strany Inštalačný protokol,

3.9 Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho uvedenia Tovaru do prevädzky

Fredávajúcim v mieste dodania.
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4. Kúpna cena a platobné podxaienky

4 .1 Kúpna cena Tovaru je stanovené na zäklade výsledkov verejného obstarávania,

v súlade s ponukou Predávajúceho, ktorú v rámci verejného obstarávania

predložil takto:

Celková cena bez DPH: 9 991,00 EUR

DPH 20 %. 1 998,20 EUR

Celková cena vrátane DPH: 11 989,20 EUR

slovom: .jedenásťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť eur dvadsať centov.. 3UR

s DPH

4.2 Kúpna cena podľa tohto Élánku je cenou za nový kompletne funkčný Tovar bez

závad. V uvedenej kúpnej cene podľa bodu je zahrnuté: cena Tovaru, clo, dopravné

náklady, náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, prislušná technická

a sprievodná dokumentácia, opravy, údržba a všetky ostatné finančné náklady

spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu.

4.3 Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym splneni-m jeho

záväzkov spôsobom uvedeným v tejto zmluve a ukončením preberacieho konania zo

strany Kupujúceho.

4.4 Splatnosť faktúry je 60 dni odo dňa jej čtoručenia Kupujúcemu.
4.5 Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitosti aj názov a ITMS kód projektu,

aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému

financovaniu. Prilohou faktúry vystavenej Predávajúcim musia byť aj protokoiy

vystavené v súlade s článkom 3 tejto. V prípade, že doruôená faktúra nebude

vystavená správne, je Kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Predávajúci

je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju Kupujúcemu s uvedením novej*

lehoty jej splatnosti.

5. Zodpovednosť za škodu a za vady, zárucná doba

5.1 Predávajúci ruči za vlastnosti Tovaru počas záručnej doby, ktorá bola

Predávajúcim stanovená na 24 mesxacov. Táto záručná doba začina plynúť odo dňa

podpísania Inštalaôného protokolu. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar -je
dodaný podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s jeho ponukou predloženou vo

verejnom obstarávaní podľa čl. 2. a podľa platných právnych predpisov a počas

záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

5.3 Predávajúci sa zaväzuje v prípade, ak opravu, alebo záručnú preventivnu

servisnú prehliadku Tovaru bude pctrebné vykonať mimo miesta jeho dodania,

zabezpečiť jehc dopravu na miesto vykonania opravy alebo záručnej preventivnej

servisnej prehliadky na viastné náklady. Uvedené platí aj pre jeho vrátenie

späť na miesto dodania.
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady Tovaru poČas záručnej doby, má

Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady
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Tovaru, vrátane, nie však len/ všetkých prác spojených s jeho opravami, dodávky

náhradných dielov nutných k jeho bezchybnému prevádzkovaniu, poradenskej

starostlivosti o inštalovaný Tovar, dodávky funkčného príslušenstva k Tovaru.

5.5 Záruka na Tovar pod-ľa tohto článku plati za predpokladu, že Kupujúci Tovar

používa a obsluhuje s prislusnou starostlivosťou podla inštrukcii

Predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí za

vady spôsobené nesprávnou manipuláciou zo stany Kupujúceho.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) Tovaru uplatní bezodkladne

po ich zistení. Ohlásenie vady Tovaru za Kupujúceho oznámi Predávajúcercu

oprávnená osoba Kupujúceho na tel. ôislo: +421 949 349 807, alebo na e mail:

j.husar@sino.sk

5.7 Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov na Tovar počas desiatich (10)

rokov od ukončenia výroby posledného zhodného typu Tovaru.

5.8 Všetky servisne
> zásahy v záručnej dobe musia byt vykonávané technikom

autorizovanej servisnej organizácie pre ponúkanú značku zariadenia do 48 hodin

od nahlásenia poruchy Fredávajúcemu.

6. Sankcie

6.1 Pre pripad nedoäržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné

zmluvné pokuty:

6.1.1 za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci

oprávnený žiadať pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za

každý deň 2 omeškania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniká nárok

kupujúceho na pripadnú náhradu škody.

6.1.2 za omeškanie kupujúceho so zaplatenim kúpnej ceny má predávajúci nárok

na úrok z omeskania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za kazdý deň

oraeškania.

6.2 Zmluvná pokuta je splatná do 15 d.ni odo dňa doruôenia výzvy jednej zo
zmluvných strán na zaplatenie zmluvnej pokuty druhou zmluvnou stranou, a to

na bankový účet uvedený vo výzve.

7 Odstúpenie od zmluvy

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že
>T poruženie zmluvných povinností dohodnutých

v tejto zmluve, zakladá oprävnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je
poruŠením povinnosti dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi

ustanoveniami § 345 a následne zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

v zneni neskoršich predpisov.

7.2 Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade skonäenia alebo zániku
Zmluvy o poskytnuti nenávratného finančného prispevku, uzavretej inedzi

Kupujúcim ako prijimatelom nenávratného finančného prispevku za účelom

financovania plnení podľa Kúpnej zmluvy, a to bez ohľadu na právny t.ttul

skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnuti nenávratného finančného príspevku *
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7.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, keď Predávajúci akokoľvek

porušil zmluvné povinnosti.

7.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení

od Kúpnej zm.Luvy druhej zmluvnej strane.

8. Platnosť zmluvy

8.1 Táto zmluva je platná jej podpisom oboma Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť

nasledujúci deň po splneni všetkých nasiedujúcich podmienok:

a) doručenie oznámenia o nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí prispevku

a o odsúhlaseni dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania bez

identifikácie nedostatkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov

Predávaj úcemu

b) zverejnením Zmluvy na webovom sídle Kupujúceho.

8.2 Platnosť tejto Zmluvy je možné ukončiC:

a) dohodou zmluvných strán,

b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve.

Odstúpenie je úcinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpeni od

zmluvy druhej zmluvnej strane.

8.3 V pripade pochybností sa má za to, Že oznámenie o odstúpení bolo doručené na
tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporuäene na adresu sídla druhej

zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením

od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.

9. Spolocné ustanovania

9.1 Predmet zmluvy je financovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného

programu; Integrovaný regionálny operaäný program, výzva čislo: MAS RUDOHORIE,

o.z., kód výzvy IROF-CĽU3-S65B-512-004.

9.2 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými
prácami/službarcii/tovarm.i. kedykoXvek počas platnosti a úäinnosti zmluvy, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním
poverené osoby;

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a nim poverené osoby;

c) Úrad vládneho auditu;

d) Protimonopolný úracä Slovenykej zepubliky;

e) Kontrolné orgány Európskej únie;

 ) Vybor pre vnútorný audát a vládny audit;

g) NajvyŠŠí kontro-1-ný úraä S-lovenskej republiky;
h Splnomocneni zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
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9.3 Fredávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia

na nápravu nedostatkov, zistených Jcontrolou (auditom) overovaním a to v lehote

stanovenej Kupujúcim.

10. Osobitné ustanovenia

10.3 Z dôvodu zákonných obmedzeni na strane Kupujúceho, dodatkom k zmluve nie je

možné dohodnúť zmenu predmetu plnenia podľa druhu Tovaru, ktorý bol hodnotený

verejným obstarávateľom v zmysle zákona  . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zneni neskorších predpisov.

10.4 Predávajúci sa zaväzuje, že
.V

a} nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zisti alebo 5 prihliadnutim na

okolnosti by mohol zistiť pri plnení preämetu tejto zmluvy vo svoj prospech,

ani v prospech tretich osôb, pocas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani

po ukonäeni platnosti tejto Zmluvy;

b) informácie a podklady poskytnuté Kupujúcim alebo tretimi osobami pre

plnenie predmetu tejto Zmluvy nepoužij e na iný úäel ako je plnenie tejto

Zmluvy.

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nepostúpi práva a zävä2ky z tejto

zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.

Pisomný súhlas za Kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.

11. Záverecne ustanovenia

11.1 Zmluvu možno meniť iba písomnými dociatkami, podpisanými oprávnenými zástupcami

oboch zmluvných strán. Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť výhradne

písomnou formou po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s § 18

zákona c. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v platnom znení a súhlasom poskytovateľa nenávratného finančného

príspevku v präpade potreby.

11.2 Frávne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä prislusnými

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zálconnik, v znení neskorších

predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej repubiiky.

11.3 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrzi

Predávajúci a dve vyhotovenia Kupujúci.

11.4 Neoddelite.Ľnou súčasťou zmluvy sú prilohy:

a) Príloha ä.l: Špecifikäcia predmetu zmluvy

b) Príloha č.2: Rozpoäet

c) Príloha č.3: Rozpočet v ed.itovateľnom fomäte na CD

11.5 ŕimluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú

prednostne riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

V prípade, že sa spor nevynesi zmierom, ]e ktorákoľvek zmluvná stranav _> f

oprávnená požiadať o rozhodnutie prlslušný súd Slovenskej republiky. Rozhodným

právom je právo Slovenskej republiky a právny vzťah sa bude vzťahovať k právnym

predpisom Slovenskej republiky
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11.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnýtr: v ctôsledku jeho

rozporu s prävnymi predpismi Slovenskej republiky alebo ES^ nespôsobí to

neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa a takomto pripade zaväzujú

bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým

plafcným ustanovenim tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah

jednotlivých ustanoveni tejto zmluvy.

11.7 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe

slobodnej vôle, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných

podmienok, pod nátlakom a že obsahu zmluve porozumeli v celom rozsahu.

V Bratislave, dňa: 16.7.2020 V Poproči/ dňa: //fc. 07.1020

Za Predávaáúfie&Bj' Za Kupujúceho:

> *
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Priloha č.l: Špecifikácia predmetu zmluvy
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softvér pre centrálny menežment aprávy
učebne (možnosť zdielania obrazovky z
uŕitelského pracovného miesta na véetky
žiacke klientske stanice v učebni,
vzdialená pomoc žiakom pri práci so
softvérom, prehrávanie multimediálnych
učebných a vzdelávacich materiálov na
väetkých žiackych klientskych
staniciach jedným kUknutim z
učitelského pracovného miestaf
vzdialená podpora študentom, možnosť
prevzatia kontroly z učitelského
miesta, možnosť posielania notifikácii
Studentovi/Studentom formou diskusie
ako pri klasickom chate, alebo bez
možnogti spätnej odpovede, pokročilé
nastavenia zamedzenia USB vstupov,

Sxno úplne zamedzenie/obnova internetu na
konzola - manažiuent žiackych klientskych staniciach jedným'ť

1 SINO5.r.o.
softvér konzola kliknutim, úplne zamedzenie/obnava

VI.0.1 sociälnych sietí. na žiackych
klientskycíi staniciach jedným
kliknutimi pokročilé možnosti zdieľania
súborov (zadani) pre študentov,
vymazanie atiahnutých žiackych a iných
súborov (dokumentov, tabuliek,
prezentácii, a pod.) a prečistenie
pracovnej plochy na žiackych
klientskych staniciach jedným
kliknutím, možnosť zberu výsledkov zo
žiackych klientskych stanic ^edným
kliknutim, možnosť pouäívať na
interaktívnej tabuli, možnosť
premietania v triedach pomocou
projektora, možnosť použivať touch
funkcie, možnosť iraportovania PDF a
PPT, Skolenie k dodanému softvéru
lektorom od jeho výrobcu)
dynamj.cké prerozdelovanie výkonu CPU a
RAM

o vlastný oddelený diskový priestor
o požadovaná nulová hlučnosť bez
pohyblivých ôasti ako harddisk a
ventilátor
o spotreba max. 5W
o podpora rozlíšenia do 1920x1080
o 10/100 Mbps Ethernet
o podpora USB perifémych zariadeni ako
pamäťové média, tlaô-iarne, audio
zariadeniai skenery
o maximálne rozmery do 130x90x30mm
o maxiroálna váha do 150g
o podpora protokolu RDP 5 grafickou
akceleráciou

2 SINO ZEROclient HDMI VI vCloudPoint o komunikaéný softvér a firmware pre
klientske stanice v slovenskom jazyku
o Výrazné znižovanie
elektromagnetického smogu v triedach

Ob&ah balenia
o klientska stanica Zero Client,
napájaci adaptér, VESA achyt
. vstupy a výstupy
o 4 USB 2.0 porty,
o Ix audio vstup jack 3,5inm, Ix audio
vý5tup jack 3,5mm, Ix power/reset
tlaé.idlo, Ix
o napájanie 5V DC, Ix VGA video výstup,
Ix HDMI video výstup, Ix RJ45 Ethernet
o äťandard VESA pre uchytenie na
monitor
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procesor s minimálnym taktom 3,2 Ghz,
počet jadier minimälne 6
o operaäná paroäť typu DDR4, minimálna
kapacita 32 GB
O SSD disk typu M.2 o velkoati 512 GB s
minimálnou výdržou 300 TBW
o grafická karta s operaŕnou pamäťou

Server SINO
3 Server SINO ZC16 SINO s.r.o. minimálne 2 GB

ZC16 O LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s)
o zvuková karta
a PoČitačový zdroj 550N s minimálnou
účinnosťou 87%
o DVD mechanika
o PC skriňa s prachovými filtrami a
zvukovou izoláciou

Minimálne počet portov 4
4 Mikrotik routec hap Lite Mikrotik o Procesor miniiaálne 650 MHz

o Pamäť RAM minimálne 32MB

Minimálny počet portov 24
5 TP-LINK TL snitch 1024D TP-LINK O LAN GbE (10/100/1000 Mbit/8)

Win Server
6 Win Server Standard 2019 Microsoft Operainý systémStandard 2019

Windows
Remote

Windows Remote Desktop
7 Desktop Microsoft CAL licencia

Services CAL 2019 Services CAL
2019

Technológia panela:TN; Uhloprieéka
Philips MI displeja:21,5"; Rozliäenie:1920x1080

8 Monitor 21,5'' LED 21,5" Philips (Full HD); Doba odozvy:5 ms; Povrchová
223V5LHSB2/00 úprava displeja:Matný; Formát

obrazovky:16:9; Výbava:VESA; Rozhranie:
VGÄ, HDMI
Typ slúchadiel:Plná; Rozhranie
5lúchadiel:3.5 jack; Vlastnosti

9 Slúchadlá s mi krofónom GXT 412 T&UST slúchadiel:S mikrofónom, OTrládani-e
hlasitosti
Rozhranie setu:Drôtový USB; Lokalizácia
klávesnice:CZ/SK; Druh mySi;Optická;

10 Set myš + klávesnica KM-160 Genius Počet tlaôidiel myäi:3 tla&idlová, S
kolesom

V Poproči, dňa: ^j^.Of.lQl^V Bratislave, dňa:16.7.2020

Za Predávajúcehy; Za Kupujúceho:
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Priloha č.2: RozpoČet
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V Foproči, dňa: /fô.07.2WV Bratislave, dňa: 16.^7 .2020

Za Freclávajúafthoŕ- Za Kupujúceho:
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Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno uchádzača SINOs.r.o.

Sídlo alebo miesto podnlkania uchádzača Pestovateľská 2,82104 Bratislava

IČO 47 020 946

DlC 2023700833

IČDPH SK2023700833

Kontaktná osoba Martin Minárik

Telefónický kontakt +421 904 800 623

E-mail m.minarikOsÍnÍ.sk

"Vybavenfe IKT učebne ZákladneJ Školy s materskou školou Poproč,Názov zákazky Školská3.04424Poproč"

Návrh na plnenie kritér
p.č. Náiov poloiky Merná Jednotka Množstvo Jednotková cena Výdavky celkovo bez DPH

1 Softvér pre centrálny manaíment správy ufiebne ks 1 1400,00 1400,00

2 Softvér pre operaťný systém server ks 1 250,00 250,00

3 Softvér pre operačný systém klient ks 15 25.00 375,00

4 Klientská stanica pre íiakov ks 15 243,00 3645,00

Server ks 1 1876,00 1876,00

f
b Router ks 1 24,00 24.00

Switch ks 1 85,00 85,00

Monŕtor ks 16 99,00 1584,00

Slovenská klávesnica, myä ks 16 9,00 144,00

10 Sliichadlá s mlkrafónom ks 16 38.00 608,00

Cena celkom bez DPH 9 991/00
DPH 20,00% 1 998,20

Cena celkom s DPH 11989,20

Sme/nie sme platcami DPH * *nehodiace sa škrtnúť

Predložením podpísaného formuláru čestne vyhlasujem, že ocenené predmety zákazky spfňajú
minimálnu technickú špecifikáciu požadovanú verejným obstarávaterom. Uvedenú skutočnosť

preukázem na výzvu obstarávatera v lehote 5 pracovných dní od jej doručenia požadovaným spôsobom.

dátum peéiatka a podpis

09.07.2020


