Kúpna zmluva č. Z201850829_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
Kuzmányho 6, 04174 Košice, Slovenská republika
00161004
2020762392
2020762392
SK1281800000007000187225
0556221954

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PMS Delta s.r.o.

Sídlo:

J. Fándlyho 2005/1, 07101 Michalovce, Slovenská republika

IČO:

36843521

DIČ:

2022456601

IČ DPH:

SK2022456601

Číslo účtu:
Telefón:

+421918347372

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Interfaceová jednotka LabQuest 2

Kľúčové slová:

interfaceová jednotka, senzor, príslušenstvo k meraniu fyzikálnych vlastností

CPV:

38300000-8 - Meracie prístroje; 38424000-3 - Prístroje na meranie a kontrolu; 22470000-5 Príručky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 51000000-9 - Inštalačné
služby (s výnimkou softvéru)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Interfejsová jednotka LabQuest 2

Funkcia
Interfaceová jednotka na zber a vyhodnocovanie experimentálnych dát v školských laboratóriách spolu so senzormi na
detekciu pohybu, magnetického poľa. Rozšírená experimentálna zostava pre demonštráciu činnosti veterných turbín.
Technické vlastnosti

Jednotka

Pol.č.1 Interfejsová jednotka LabQuest 2

ks

3

Pol.č.2 Senzor elektrického náboja k LQ2

ks

3

Pol.č.3 Stabilizátor zdrojového napätia 0-30 v AC/DC 5
A , na striedavý prúd a na jednosmerný prúd, napäťový
výstup: nastaviteľný, počet výstupov min.2, výstupné
napätie: 0-30V striedavé /0-30 jednosmerné, výstupný
prúd 2x5 A, dva samostatné trojciferné LED displeje na
zobrazovanie napätia a prúdu.

ks

1

Pol.č.4 Základné digitálna laboratórna váha s USB
pripojením s rozsahom váženia 200 g a rozlišením 0,01
g s USB pripojením. Váha musí byť kompatibilná s
meracou jednotkou a so softvérom

ks

2

Pol.č.5 Senzor pohybu ( fotobrána k LQ2 )

ks

3
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Minimum

Maximum

Presne

Pol.č.6 Senzor elektrického prúdu k LQ2

ks

3

Pol.č.7 Dynamický vozíčkový systém s optickým
kódovaním

ks

3

Pol.č.8 Dvojrozsahový senzor sily

ks

3

Pol.č.9 Senzor rozdielového napätia

ks

3

Pol.č10 Trvalá multilicencia pre školu - softvér na zber a
vyhodnotenie údajov z experimentov na PC

ks

1

Pol.č.11 Trvalá multilicencia pre školu - softvér na
zobrazovanie a ovládanie interfejsu na PC

ks

1

Pol.č.12 Senzor tlaku plynu (210kPa)

ks

3

Pol.č.13 Senzor svetla

ks

3

Pol.č. 14 Mikrofón

ks

3

Pol.č. 15 Detektor pohybu

ks

3

Pol.č.16 Senzor magnetického poľa

ks

3

Pol.č.17 Termočlánok

ks

3

Pol.č. 18 Nerezový teplomer

ks

3

Pol.č.19 Pravítko s č. b. plochami (veľké, na meranie g)

ks

3

Pol.č. 20 Ručný digitálny multimeter , rozsah zobrazenia
2000,striedavé napätie rozsah 100mV,a 750 V, presnosť
merania striedavého napätia 0,8%, rozsah
jednosmerného napätia: 0,1 mV až 1000V, presnosť
merania jednosmerného napätia: 0,5%, rozsah merania
jednosmerného prúdu : 100uA až 10 10A, meranie
teploty rozsah -40stupňov až 1000 stupňov , diódový
test, test prechodnosti obvodu, digitálny displej

ks

12

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodanie tovaru od podpisu zmluvy do 21 kalendárnych dní
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 7
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Nový, doposiaľ nepoužitý krabicový softvér
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický
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3.2

Okres:

Košice I

Obec:

Košice - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Kuzmányho č. 06

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.11.2018 09:07:00 - 15.12.2018 08:58:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kompletný celok dodávky

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 899,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 679,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.11.2018 09:32:01
Objednávateľ:
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PMS Delta s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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