
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201511900_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mesto Spišské Vlachy

SNP 34, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika

00329657

0534174217

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

+421514525360

nanoTECH s.r.o.

Veselá 2, 08001 Prešov, Slovenská republika

43798608

2022474432

SK2022474432

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Univerzálny záložný zdroj,Názov:

Univerzálny záložný zdroj, záložný zdroj, záložná batéria pre IT techniku pri výpadku prúdu

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

31154000-0 - Zdroje nepretržitého/stáleho napájania; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

záložný zdroj pre osobné počítače s filtráciou elektromagnetických a rádiofrekvenčných ruchov•

záložný zdroj pre IT techniku pri výpadku prúdu•

kompletná ochrana proti preťaženiu, vybitiu a prebíjaniu•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

650VAZdanlivý výkon

400WSkutočný výkon

1ksPrívodný konektor IEC 320 C14

4ksVýstupný konektor IE C320 C13

2ksIEC Jumpers

5minZáložná doba pri 100% záťaži
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15minZáložná doba pri 50% záťaži

6kgHmotnosť

9,1cmŠírka

16,5cmVýška

28,4cmHĺbka

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

97,8Účinnosť pri 100% záťaži

97,4Účinnosť pri 50% záťaži

 RBC17Typ

Komunikácia s PC cez rozhranie USB

Prepäťová ochrana telefónnej a DSL linky

Jeden z výstupných konektorov IEC 320 určený na ochranu laserových
tlačiarní, skenerov a iných zariadení s veľkým odberom

Ochrana dátovej siete RJ-45

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Súčasťou balenia je PowerChute Plus na bezpečné uloženie dát

Dodávka musí obsahovať: návod na obsluhu v slovenskom resp. v českom jazyku, záručný list, dodací list

Požaduje sa predložiť na adresu objednávateľa (môže byť aj v elektronickej forme), v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od
uzavretia zmluvy:

- podrobný aktualizovaný rozpočet

- prospektový materiál ponúkaného tovaru, ktorý musí obsahovať popis technických vlastností tovaru

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.

UpresnenieNázov

nový, nepoužívanýstav

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

KošickýKraj:

Spišská Nová VesOkres:

Spišské VlachyObec:

SNP 34Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

29.6.2015 7:59:00 - 3.7.2015 12:59:00
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Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

29.6.2015 7:59:00 - 3.7.2015 12:59:00

Jednotka: ks

Množstvo: 4,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 341,67 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 410,00 EUR4.1

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

Objednávateľ:
Mesto Spišské Vlachy
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 17.6.2015 12:38:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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