
Kúpna zmluva č. Z20218374_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK2021246590
Bankové spojenie: IBAN: SK84 8180 0000 0070 0024 0831
Telefón: 0376408056

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AP MEDIA, s.r.o.
Sídlo: Staré Grunty 7, 84104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35691883
DIČ: 2020348462
IČ DPH: SK2020348462
Bankové spojenie: IBAN: SK09 11000000002622080868
Telefón: +421905719370

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interaktívny displej vrátane softvéru SMART Learning Suite
Kľúčové slová: licencia, software, displej
CPV: 32425000-8 - Sieťový operačný systém; 48814500-2 - Systémy pre rôzne prípady; 

48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy; 30231310-3 - Ploché displeje; 
48900000-7 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Interaktívny displej vrátane softvéru SMART Learning Suite

Funkcia

1. Nákup nového, nepoužívaného interaktívneho displeja vrátane softvéru SMART Learning Suite, balenia, dopravy, vyloženia 
na konkrétne pracovisko, príslušenstva, kabeláže, držiaka na upevnenie displeja na stenu a inštalácie (pevné uchytenie na 
stenu s prípojným miestom) uvedené v objednávke, záruky a iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky.

2. Interaktívny displej musí podporovať používanie programu SMART Learning Suite, prípadne ekvivalent tohto softvéru, ktorý 
musí byť kompatibilný s interaktívnou tabuľou zn. SMART BOARD 680, na ktorej musí zabezpečiť všetky požadované funkcie.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Interaktívny displej vrátane softvéru SMART Learning 
Suite na jeden rok (vrátane príslušenstva, kabeláže, 
držiaka na upevnenie displeja na stenu)

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. SMART Board Interaktívny displej MX075-V2 s iQ, 
vrátane softvéru SMART Learning Suite na 1 rok

1.1. Aktívna dotyková oblasť 66 1/2 "× 38" ( 168,8 cm × 96,6 cm )

1.2. Aktívna zobrazovacia plocha 65 "× 36 1/2" × ( 165 cm × 92,8 cm )

1.3. Dotyková technológia HyPr Touch s pokročilým IR
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1.4. Multitouch schopnosti

1.4.1.  Až 20 bodov dotyku, písania alebo mazania 
súčasne.

1.4.2. Rozpoznávanie objektov správanie sa automaticky prispôsobí použitému nástroju alebo 
predmetu, či už ide o pero, prst alebo dlaň

1.4.3. Presnosť polohovania <2 mm

1.5. Displej

1.5.1. Typ LED podsvietený LCD (trieda A)

1.5.2. Pomer strán 16: 9

1.5.3. Rozlíšenie 4K UHD (3 840 × 2 160)

1.5.4. Horizontálna frekvencia 31 Hz – 140 kHz

1.5.5. Vertikálna frekvencia 59 Hz - 70 Hz

1.5.6. Jas (minimálny) ≥ 400 cd / m²

1.5.7. Obnovovacia frekvencia 60 Hz

1.5.8. Hodiny pixelov (maximum) 600 MHz

1.5.9. Rozmery pixelov 0,43 mm

1.5.10. Pozorovací uhol 178 °

1.5.11. Čas odozvy 8 ms

1.5.12. Senzor okolitého svetla áno

1.5.13. Bluetooth duálny režim Bluetooth 4.2 (spätne kompatibilný s Bluetooth 2.1 + 
EDR)

1.5.14. Zvuk 15 W integrované reproduktory (× 2)

1.5.15. Bezdrôtový pripojenie
IEEE 802.11a / b / g / n / ac s 2 × 2 MIMO (pásma 2,4 a 5 GHz) 
podporujúce overovacie protokoly WEP, WPA, WPA2 PSK a 
802.1X EAP

1.5.16. Dodávané káble a príslušenstvo
napájací kábel, 16 '5 "(5 m) kábel USB, sada na upevnenie držiaka
na stenu, pero (× 2), anténa (× 2), IR diaľkový ovládač (s dvoma 
batériami AAA)

1.5.17. Montážne otvory pre štandardnú montážnu dosku VESA 600 mm × 400 mm so 
skrutkami M8

1.5.18. Hĺbka montážneho držiaka minimálna svetlá hĺbka 3 cm pre všetky komponenty na zadnej 
strane interaktívneho displeja pre prúdenie vzduchu

1.6. iQ iQ experience zabudovaný do displeja poskytuje lepší výkon bez 
nutnosti inštalácie samostatného zariadenia

1.7. Zahrnuté aplikácie a funkcie
prispôsobiteľná domovská obrazovka, biela tabuľa, prehrávač 
SMART Notebook, prehliadač, zdieľanie obrazovky, knižnice 
súborov a aplikácií, písanie a kreslenie cez akýkoľvek vstup,

pokrač. bodu 1.7. možnosť zmraziť obrazovku a odtieň obrazovky, automatické 
aktualizácie softvéru, podporovaný jazyk - slovenský

1.8. Priložený softvér integrovaný systém založený na iQ pre Android, SMART INK a 
ovládače produktov SMART, základná verzia SMART Notebook

pokrač. bodu 1.8.
balík SMART Learning Suite na 1 rok (vrátane softvéru SMART 
Notebook), SMART Remote Management (predplatné pre dĺžku 
zahrnutej záruky)

1.9. Bočný panel konektora 1 Slot pre príslušenstvo (pre 60W zariadenia OPS)

pokrač. bodu 1.9. 1 Výstup HDMI 2.0 s podporou HDCP 2.2 3

pokrač. bodu 1.9. 1 USB 2.0 typu A (len pre servisné účely)

pokrač. bodu 1.9. 1 USB 3.0 typu A (pre aktuálne vybraný vstupný zdroj)

1.10. HDMI 1 1 HDMI 2.0 in s podporou HDCP 1.4 a HDCP 2.2

pokrač. bodu 1.10. 1 USB 3.0 typu B (na dotyk)

1.11. HDMI 2 1 HDMI 2.0 s podporou HDCP 1.4 a HDCP 2.2

pokrač. bodu 1.11. 1 USB 3.0 typu B (na dotyk)

1.12. Predný panel s konektormi 1 USB 2.0 typu A (pre displej)
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pokrač. bodu 1.12. 1 USB 2.0 typu A (pre aktuálne vybraný vstupný zdroj)

1.13. HDMI 3 1 HDMI 2.0 in s podporou HDCP 1.4 a HDCP 2.2

pokrač. bodu 1.13. 1 USB 2.0 typu B (na dotyk)

1.14. Spodný panel s konektormi 1 RS-232

pokrač. bodu 1.14. 2 RJ45

pokrač. bodu 1.14. 1 Výstup S / PDIF (pevný)

pokrač. bodu 1.14. 1 Stereo 3,5 mm výstup (variabilný)

1.15. VGA 1 1 Stereo 3,5 mm vstup (pre vstup VGA)

pokrač. bodu 1.15. 1 VGA v

pokrač. bodu 1.15. 1 USB 3.0 typu B (na dotyk)

1.16. Referenčný produkt napr. Interaktívny displej vrátane softvéru SMART Learning Suite

1.17. V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je 
ekvivalentom uvedeného referenčného produktu, tento 
ekvivalent musí mať porovnateľné, resp. lepšie 
technické parametre.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy:

1.1. obchodný názov, podrobnú technickú špecifikáciu a vyobrazenie ponúkaného tovaru,

1.2. rozpis jednotkovej ceny bez DPH aj s DPH, zaokrúhlené na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis ceny je dodávateľ povinný 
uviesť aj vo faktúre),

1.3. prepočet celkovej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien (ceny sú platné ako maximálne).

2. Objednávateľ posúdi dodávateľom predložené dokumenty a do 3 pracovných dní oznámi dodávateľovi (elektronicky alebo 
poštou), či predložené dokumenty:

2.1. preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve alebo

2.2. v prípade, že ponúkaný tovar je ekvivalentom referenčného produktu, či ponúkaný ekvivalent funkčne vyhovuje 
požiadavkám objednávateľa, to bude podmienené odskúšaním softvéru SMART Notebook na tomto produkte (termín 
odskúšania dohodnú dodávateľ s objednávateľom), alebo

2.3. nepreukazujú niektorú z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a objednávateľ vyzve dodávateľa na 
ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie.

3. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

4. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie 
všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo v prípade ekvivalentu neponúkne tovar, ktorý 
vyhovuje požiadavkám objednávateľa, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo 
odstúpiť od zmluvy.

5. Jednotková cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie na konkrétne 
pracovisko uvedené v objednávke, príslušenstvo, kabeláž, držiak na upevnenie displeja na stenu a inštaláciu (pevné uchytenie
na stenu s prípojným miestom) uvedené v objednávke, záruku a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).

6. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7. Ak sa v opise uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent 
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp. lepšími 
parametrami.

8. Požaduje sa tovar nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, 
nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou, musí sa jednať o originálny tovar. Nedodržanie týchto podmienok
sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

9. Na tovar sa požaduje záruka minimálne 36 mesiacov.
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10. Plnenie sa uskutoční na základe samostatnej objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto dodania. 
Presný termín plnenia je dodávateľ povinný odkonzultovať s kontaktnou osobou objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený pri 
dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.

11. Požaduje sa bezplatný autorizovaný záručný  a pozáručný servis vykonávaný kvalifikovanými osobami a bezplatná údržba 
tovaru (práca a originálne, nepoužívané náhradné diely-pri vade podliehajúcej záruke) počas záručnej  doby v cene zákazky 
na minimálne 3 roky. V prípade potreby odstránenia vady/poruchy tovaru mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky 
náklady s tým spojené (napr. doprava).

12.  Predmet zákazky uvedený v objednávke bude dodaný najneskôr do 28.5.2021.

13. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, 
neprevziať zásielku.

14. V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za 
nový a rovnakých parametrov, na náklady dodávateľa (doprava).

15. Dodávateľ predloží dodací list, v ktorom bude uvedené sériové číslo tovaru.

16. V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi.

17. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.

18. Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, obchodnými 
podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Dražovská cesta 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.05.2021 08:00:00 - 28.05.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 957,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 549,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 04.05.2021 15:32:02

Objednávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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